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Onze rubrieken Kamerplantenzaden en Kuipplantenzaden voor balkon en
terras zijn eigenlijk niet strikt te scheiden. Kuipplanten of Oranjerieplanten
(640000-649999) kúnnen vaak op een lichte plaats binnen staan maar
móeten bij vorst naar binnen. Kamerplanten (620000-639999) kunnen vaak
op een windstil beschaduwd plekje - in de zomer - gerust naar buiten. Wij
hebben ons laten leiden door de meest gebruikte toepassing.

249 artikelen



Adenium obesum

WOESTIJNROOS 
(Engels: Desert Rose)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
620250 25 zaden  € 2,95 

Adenium species 'Mixed'

WOESTIJNROOS 
(Engels: Desert Rose)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
620300 20 zaden  € 5,95 

Aloe striata

KORAAL ALOË 
(Engels: Coral Aloe)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
620400 10 zaden  € 4,95 

Archontophoenix
cunninghamiana

(Engels: Bangalow Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
620600 5 zaden  € 2,95 

Asparagus densiflorus 'Meyeri'

SIERASPERGE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

621000 10 zaden  € 2,95 
621000.1 250 zaden  € 25,00 

Asparagus myriocladus

SIERASPERGE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
621100 15 zaden  € 3,95 
621100.1 5x15 zaden  € 15,00 

Asparagus densiflorus
'Sprengeri'

SIERASPERGE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
621400 ± 20 zaden (1 g)  € 1,50 

Bauhinia alba

LIEFDESBOOM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
621500 5 zaden  € 2,50 

Beaucarnea recurvata

OLIFANTENPOOT 
(Engels: Ponytail Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
621600 20 zaden  € 2,95 

Beaumontia grandiflora

HIMALAYATROMPET 
(Engels: Heralds Trumpet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
621640 5 zaden  € 2,95 

Bombax ceiba

RORDE-ZIJDE-KATOENBOOM 
(Engels: Red Silk Cotton Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
621800 20 zaden  € 2,50 

Browallia speciosa

Leveringsmaanden: het gehele jaar
621880 voor 30 planten  € 2,95 

Brunfelsia latifolia

KISS-ME-QUICK 
(Engels: Yesterday,Today &
Tomorrow)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
622000 30 zaden  € 2,95 

Butia capitata

ABRIKOOSPALM 
(Engels: Jelly Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
622500 10 zaden  € 3,95 

Aloinopsis Mix

CACTUSSEN / SUCCULENTEN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
622800 25 zaden  € 2,95 

Argyroderma Mix

CACTUSSEN / SUCCULENTEN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

622820 25 zaden  € 2,95 

Kalanchoe luciae

CACTUSSEN / SUCCULENTEN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
622950 25 zaden  € 2,95 

Lithops Mix

CACTUSSEN / SUCCULENTEN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

623000 25 zaden  € 2,95 

Titanopsis Mix

CACTUSSEN / SUCCULENTEN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
623200 10 zaden  € 2,95 

Dat deze decoratieve plant een familielid is van
onze Vinca (maagdenpalm) kan je wel zien
aan de bloem en het glimmende blad, maar
niet aan de dikke, vlezige stam, die vanuit zich
verdikkende wortels wel een hoogte van 1 meter kan bereiken (in de
natuur wel 3 meter!) De planten bloeien rijk aan de toppen en vernieuwen
regelmatig de naar breed uitlopende bladeren. De zaden van deze meeste
bekende (maar daarom niet minder fraaie) soort komt van planten in
Tanzania. De bloemen zijn helder wit met een rood randje. Geef de plant
een warme en licht plek, te veel water is uit den boze. Bonsailiefhebbers
zijn gek op deze plant, omdat eigenlijk vanzelf een miniboompje wordt
gevormd.

Dat deze decoratieve plant een familielid is van
onze Vinca (maagdenpalm) kan je wel zien
aan de bloem en het glimmende blad, maar
niet aan de dikke, vlezige stam, die vanuit zich
verdikkende wortels wel een hoogte van 1 meter kan bereiken (in de
natuur wel 3 meter!) De planten bloeien rijk aan de toppen en vernieuwen
regelmatig de naar breed uitlopende bladeren. Dit mengsel uit Vietnam
bevat veel kleuren en cultivars: rood, wit, roze, 2-kleurig e.a. Geef de
plant een warme en licht plek, te veel water is uit den boze.
Bonsailiefhebbers zijn gek op deze plant, omdat eigenlijk vanzelf een
miniboompje wordt gevormd.

Deze Aloë is een van de sterkste wat betreft
kou, een kleine nachtvorst wordt goed
verdragen, maar wees voorzichtig! Deze
vetplant vormt prachtige rozetten van platte,
brede bladeren (maximaal 40 cm). Deze zijn grijsgroen van kleur en
krijgen rode randjes en een roze blos bij voldoende zonneschijn. Als de
planten oud genoeg zijn, dan bloeien ze met grote trossen hangende,
buisvormige, oranjerode bloemetjes aan paarsbruine stengels. De plant
verspreid zich door jonge planten rondom de moederplant. Geef de plant
een flinke pot, in verhouding breed en meng minstens 50% zand door de
potgrond.

Een stevige palm, lijkt wat op onze bekende
Kentia-palm, het blad wordt flink groot, geef
ze een prominent plekje, niet in de zon.

Groeit met dikke staarten rechtop tot 80 cm.
Zonder steun een decoratieve hangplant.

Prachtige tropische sierasperge met de fijne
blaadjes in geconcentreerde kluwentjes
gerangschikt. Populair als kamerplant, maar ze
kunnen ‘s zomers naar buiten. Als snijgroen in
boeketten ook zeer gewild!

Wie kent hem niet van vroeger: de bekende
hang-aspergeplant. Zet ze in een grote pot, de
beloning: groeit uit tot ruim 2 meter lengte! ‘s
Zomers mag de plant ook naar buiten. Na de
witte bloei ontstaan rode, decoratieve besjes.

Een tropisch bloemenwonder, een plekje in de
vensterbank is uitstekend! In de zomer mag de
plant op een beschut plekje buiten. De
beloning zijn de jaar na jaar meer trossen
spierwitte kelkbloemen. Het hartvormige blad
geeft een romantisch tintje…

Een zeer populaire, decoratieve kamerplant,
die zeer oud kan worden. De rozet met smal,
lang, donkergroen blad wordt in de loop der
jaren ondersteund door een dikke stam, die
een beetje scheef groeit en daardoor net een olifantenpoot lijkt! In de
natuur houdt de stam een jaar lang vocht vast!

Een klimplant met wollige stengels en groot,
leerachtig blad. Geef ze een lichte, iets zonnige
plaats in de vensterbank of in de kas of serre.
Ze kunnen in de warmste maanden buiten.
Laat ze in een flinke pot of kuip groeien (minimaal 40cm doorsnee) anders
wordt de groei te veel beperkt en zal de bloei veel minder zijn. Geef steun
met een stevig rek. Na enkele jaren is de plant volwassen en klaar voor de
bloei: grote, witte, trompetvormige bloemen, die heerlijk geuren! Vorstvrij
overwinteren, 12°C is ideaal.  
Uit tropisch Oost-Himalaya.

Een imposante boom uit tropisch Azië, bij ons
een sterke kamerplant. De bamboe-achtige
stengels groeien uit tot doornige stammen met
grote handvormige bladeren. De grote, rode
bloemen worden al op vrij jonge leeftijd gevormd, ze zijn rond van vorm
en kunnen wel 20 cm in doorsnee bereiken! Het zaad zit in vruchten met
kapok-achtige draden. De bloemen en vruchten zijn eetbaar.

Zowel als (grotere) plant in een pot als in de
tuin op een humusrijk, zonnig plekje bloeit dit
lila blauwe soort tot diep in de herfst. Ze
worden vaak als eenjarig geteeld, maar
teruggeknipt kan de plant goed binnen
overwinteren.

Braziliaans oerwoudplantje met groot 10-13cm
behaard blad. De bloemetjes verkleuren in 3
dagen van blauw, via roze naar (bijna) wit:
vandaar de leuke Engelse namen! Een gemakkelijk te telen kamer-plantje,
zet ze niet te nat of te koud. Toegift: de bloemen geuren heerlijk.

Prachtige, Braziliaanse, bij ons winterharde
palm, die op oudere leeftijd heerlijke vruchten
geeft. Men maakt er een naar abrikoos
smakende jam van. De blauwgroene,
veerbladige palm kan 10 graden vorst verdragen. Naast kuip- of tuinplant
ook als kamerplant op een lichte plek een sieraad!

De Zuid-Afrikaanse flora is rijk aan vetplanten,
dit geslacht Aloinopsis is zo’n stengelloze
succulent, familie van het bekende
ijsbloemetje (Mesembryanthemum). Klein
maar fijn, diepe wortels met verrassend mooie
bloei... Een lichte nachtvorst verdragen de plantjes, als ze maar niet nat
staan, het is een echte droogte- en zonaanbidder!

Mengsel van zgn. “levende steentjes”;
gemakkelijk in het najaar bloeiend.

Rond het jaar 2000 werd deze plant een
enorme hype en sindsdien krijgen cactussen
en vetplanten weer helemaal de verdiende
plaats in de vensterbank, nu vooral vanwege
de strakke vormen van de planten. De dikke,
ronde bladeren vormen een sierlijke toef en zijn licht grijsgroen van kleur
met langs de bovenrand een prachtige rode verkleuring. Hoe meer licht en
zon hoe dieper de rode kleur. Jong blad beschermt zich met een wit
waslaagje... Na 5 jaar kan een plant gaan bloeien, de zaden zijn zeer
kiemkrachtig en zorgen dan weer voor nageslacht.

Mengsel van zgn. “levende steentjes”;
gemakkelijk in het najaar bloeiend.

Deze Zuid-Afrikaanse succulent (vetplant) lijkt
door de ruwe uiteinden van de bladeren op
steentjes en is dan ook nauw verwant aan de
gewone Levende Steentjes (Lithops). Onze
kweker maakte een mooie mix van enkele
succesvolle soorten: bladkleuren in groen, grijs en (koper)bruin, de bloei is
meestal geel of crème. Geef ze een zonnig plekje in zeer goed
gedraineerde potten. Vaak wordt grof zand of fijne kiezel door de potgrond
gemengd. Zet de plantjes in de winter op een koele en lichte plaats en
houd ze aan de droge kant.
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Cactussen / Succulenten
'Superfine Mixed'

CACTUSSEN / SUCCULENTEN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

623700 40 zaden  € 1,95 

Cactussen / Succulenten
Tropensortiment

CACTUSSEN / SUCCULENTEN 
(Engels: Tropical Cactusses)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
623800   € 3,95 

Calceolaria hybriden 'Bubblegum
Mixed' F2

PANTOFFELPLANTJE 
(Engels: Slipper Plant)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
625400 130 zaden  € 4,50 

Caryota obtusa

REUZENPALM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
625540 5 zaden  € 4,50 

Ceiba pentandra

KAPOKBOOM 
(Engels: Kapok Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
625570 10 zaden  € 2,95 

Chameadorea elegans

MEXICAANSE DWERGPALM 
(Engels: Dwarf Mountain Palm,
Parlour Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
625600 15 zaden  € 2,95 

Chamaerops humilis

DWERGPALM 
(Engels: European Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
625800 voor 5-7 planten  € 2,95 

Cissus antartica

(Engels: Grape Ivy, Kangaroo Vine)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
626100 10 zaden  € 2,95 

Coccoloba uvifera

ZEEDRUIF 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
626160 5 zaden  € 2,50 

Cycas revoluta

CYCAS-PALM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
626350 5 grote zaden  € 4,95 

Cyclamen persicum 'Advantage
Mix' F2

KAMERCYCLAAM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
626590 20 zaden  € 2,95 

Cyclamen persicum 'Royal Mini'
F1

MINICYCLAAM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
626600 20 zaden  € 3,95 

Cyperus alternifolius

PARAPLUPLANT, CYPERGRAS 
(Engels: Umbrella Gras, Egyptian
Paper Rad, Bulrush)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
626790 ± 2000 zaden (0,2 g)  € 2,95 

Dillenia indica

HONDAPARA-BOOM 
(Engels: Elephant Apple Tree,
Chulta)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
626900 ± 45 zaden (1 g)  € 2,95 

Dioscorea elephantipes

SCHILDPADDENSCHILDPLANT 
(Engels: Turtle Back, Elephant's
Foot, Hottentots' Bread)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
626935 10 zaden  € 2,95 

Dioscorea hemicrypta

OLIFANTENPOOT 
(Engels: Elephant's Foot)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
626940 20 zaden  € 2,95 

Dracaena draco

DRAKENBLOEDBOOM 
(Engels: Dragon Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
627000   € 2,95 

Exacum affine 'Best Blue'

BITTERBLAD 
(Engels: Persian Violets)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
627100 25 PILLENZADEN  € 2,95 

Gerbera jamesonii 'Californian
Giants Mixed'

(Engels: Barberton Daisies)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
627400 25 zaden  € 2,50 

Gerbera jamesonii 'Dazzle
Compact' F2

(Engels: Barberton Daisies)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
627500 50 zaden (1/7 g)  € 2,50 

Mengsel van vele soorten en vormen.

Het basismengsel voor de beginnende
verzamelaar. Bevat gegarandeerd 10 ver-
schillende cactusgeslachten!

Een plantje vol nostalgische herinneringen. De
zachte, pantoffelvormige bloemetjes
verschijnen in warme tinten. Zaaien in de
zomer geeft bloei na 6 maanden, een winterbloeiertje dus!

In Thailand en misschien wel wereldwijd de
grootste palm! Groeit in de natuur tot 40m
hoog met een stamdiameter van 1m! Het grote
blad is prachtig varenachtig geveerd. In de pot
geteeld temt u deze plant tot kamergrootte…

De kapokboom is een tropische boomsoort, die
bij ons een leuke kamerplant is. De soort komt
van nature voor in Zuid-Amerika, Centraal-
Amerika, het Caribisch gebied en tropisch
West-Afrika. In de natuur worden de bomen meer dan 70 m hoog en heeft
een vrij dikke, flesvormige stam. Uit de pegelvormige vruchten steekt een
plukje witte watten: de kapok. Deze zachte vezels, die bestaan uit de
haren op de zaden, worden onder meer gebruikt als vulling voor kussens
en vesten. Tegenwoordig wordt voor die toepassing steeds vaker
synthetisch materiaal gebruikt. Deze boom is in Suriname bekend als
kankantri(e) en speelt een rol in veel Anansitori, verhalen over de spin
Anansi. (Bron: Wikipedia)

Sterke kleine palm, die verrast door
gemakkelijk te bloeien met mimosa- achtige
bloesem.

De enige palm, die in Europa inheems is
(Middellandse-Zeegebied). Verdraagt dus enige
vorst en vraagt in de kamer een lichte, maar
niet te zonnige standplaats

Sterke klimmende of hangende kamerplant,
groeit ook op minder lichte plaatsen. Iets
langwerpig, getand blad. De plant heeft
hechtrankjes om zich vast te hechten.

Het leerachtige blad van deze sterke
kamerplant lijkt wat op een groot ficusblad
maar is lichter groen en anders aangehecht
aan de stam. Dit soort geeft in de natuur
(West-Indië) een tros van eetbare vruchten.
De plant kan flink groot worden, maar snoeien mag altijd.

De bekendste en (voor de kamer) sterkste
Cycaspalm. Geef ze een zeer lichte plaats en
tamelijk veel vocht, 's zomers mogen ze lekker
naar buiten. Naarmate de plant ouder wordt
komen er per jaar meer bladeren bij, die zacht
beginnen, zich sierlijk ontrollen en vervolgens (veervormig) stevig (zelfs
vrij hard) en donkergroen worden. Jaarlijks valt er ook blad af, zodat een
stammetje ontstaat. Deze palm groeide al in oude oerbossen, samen met
dinosauriërs, ze komen veel in fossielen voor.

Ouderwetse kamerplant, nog steeds zeer
geliefd! Geef ze een lichte, koele plaats in de
kamer en geniet van de maandenlange bloei…

Door terugkruising met de wildvormen
verkreeg men een geurende, kleinbloemige
cyclaam, die ook veel rijker bloeit.

De parapluplant kent zijn hoogtijdagen in de
hippietijd en is nog steeds een mooie strakke
kamerplant, die ‘s zomers lekker naar buiten
kan. Geef ze een vochtige plek, ze kunnen tegen zon. De hoogte is
ongeveer 1 meter, ze zijn een lekkernij voor de poes!

Een kleine boom uit tropisch Azië . Het grote
blad valt het eerst op: tot wel 30cm lang,
lancetvormig met sierlijke nerfstructuur. De
20cm grote bloemen zijn wit met vlezige kelkbladen. Deze omsluiten
tenslotte de ontstane geelgroene vrucht. De zure vruchten verliezen na
koken veel zuur en kunnen in gerechten worden verwerkt. Sterk als
kamerplant!

De namen voor deze plant zal je snel duidelijk
zijn: aan de basis ontstaat een verhouting met
prachtige inkepingen zoals het schild van een
schildpad! Vanuit de basis groeien rankjes klimmend langs stokken of
touwtjes met hartvormige blaadjes en gele bloemetjes. Deze Zuid-
Afrikaanse plant was ook een voedingsbron voor de Khoisan omdat de
basis veel zetmeel bevat. Behandel de plant als kamerplant emn zet deze
gerust in de zomer buiten. Af en toe sterft het blad af, dan wil de plant in
rust, geef deze dan wat minder water.

Deze decoratieve plant wordt mooier naarmate
deze ouder wordt: er wordt een mooie
ondergrondse knol gevormd, die je hoog op
kan potten zodat er een robuust stammetje
ontstaat. In de natuur (Zuid-Afrika) werkt de plant zich omhoog als de
bodem rotsachtig is, er kunnen enorme knollen ontstaan van 100 cm
hoogte! Het hartvormige, grijsgroene blad groeit uit lange stengels, die je
af en toe kan snoeien. In de zomer mag de plant in de schaduw buiten
staan.

Bekende kamerplant, die een stam vormt en
rondom (als een rozet) lange lancetvormige
bladeren heeft. De plant kan 's zomers ook
buiten en is net zo decoratief als de Cordyline.

Grappig kamerplantje, gemakkelijk te telen. De
groeivorm is bolrond, tot een doorsnee van 30
cm. Tussen de massa glanzende blaadjes
verschijnt een grote massa ronde,
helderblauwe bloempjes met een iets uitstekend geel hartje. Zaaien 1-5
geeft bloei 4-9.

Elegante snijbloem kunt u nu zelf telen! Ze
bloeit het eerste jaar al en daarna elk jaar
weer. Kan 's zomers ook buiten. Hoogte 50-60
cm.

Deze elegante bloemen zijn de compacte
kleurmakers voor elke pot! De planten bloeien
het eerste jaar al en met enig geluk zijn ze te
overwinteren. Zet ze 's zomers bij mooi weer
gerust (in de schaduw) buiten. Hoogte 20-30 cm.
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Gerbera jamesonii 'Feisty Mix'

(Engels: Barberton Daisies)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
627510 45 zaden  € 3,95 

Gerbera jamesonii 'T&m' F2
hybride

(Engels: Barberton Daisies)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
627520 30 zaden  € 3,95 

Gloriosa rothschildiana

PRONKLELIE 
(Engels: Climbing Glory Lily)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
627790 10 zaden  € 2,50 

Gloriosa superba

PRONKLELIE 
(Engels: Climbing Glory Lily)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
627800 10 zaden  € 2,95 

Jacaranda mimosifolia

Leveringsmaanden: het gehele jaar

628700 ± 60 zaden (1 g)  € 1,95 

Licuala grandis

WAAIERPALM 
(Engels: Vanuatu Fan Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
628910 10 zaden  € 4,95 

Livistonia australis

KOOLPALM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
628930 5 zaden  € 2,95 

Morinda citrifolia

NONI 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
628960 10 zaden  € 2,95 

Musa ensete

(ABESSIJNSE) BANANENPLANT 
(Engels: Banana Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
629000 5 (grote) zaden  € 2,95 

Pachypodium lamerei

MADAGASKARPALM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
629300 5 zaden  € 2,50 

Palmae Amazone Mixture

PALM MENGSEL
(Engels: Palms Mixture)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Phoenix canariensis

DADELPALM 
(Engels: Date Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
630000 1-3 zaden  € 2,95 

Phoenix dactylifera

ECHTE DADELPALM 
(Engels: Edible Date Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
630050 5 zaden  € 2,95 

Phoenix roebelenii

DWERGDADELPALM 
(Engels: Dwarf Date Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
630200 7 zaden  € 2,95 

Plumbago auriculata

MANNENTROUW 
(Engels: Cape Leadwort)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
631100 10 zaden  € 2,95 

Sandersonia aurantiaca

(Engels: Lantern Plant)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Schefflera actinophylla

(Engels: Umbrella Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
632000 60 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Streptocarpus 'Species Mix'

KAAPSE PRIMULA 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
632100 25 zaden  € 3,95 

Streptocarpus dunnii

KAAPSE PRIMULA 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
632110 25 zaden  € 3,95 

Gerbera’s met dunne, spitse bloembladen: een
exotische zeldzaamheid! Deze elegante
snijbloem kunt u nu zelf telen! De plant bloeit
het eerste jaar al en daarna elk jaar weer. Kan
's zomers ook buiten, maar in de winter op een
koel en licht plaats in huis. Hoogte 40-50 cm.

Deze elegante bloemen zijn de compacte
kleurmakers voor elke pot! De planten bloeien
het eerste jaar al en met enig geluk zijn ze te
overwinteren. Zet ze 's zomers bij mooi weer
gerust (in de schaduw) buiten. Hoogte 30-40 cm.

Problemen met plantengroei in een zonnig
venster ? Probeer de Gloriosa ! Zet hem (na 2
jaar teelt als jonge plant) in een diepe pot met
luchtige grond (turfmolm o.a), maak een
raamwerk van wat tonkinstokken, en deze sterk groeiende klimmer zal u in
de gloeiende zon verrassen met de exotisch aandoende, roodgele
bloemen. De 6 bloemdekbladen zijn teruggeslagen en buiten deze steken
de meeldraden en stampers. Trekt de aandacht van chemici omdat er geen
ziektes bestaan in deze plant. De plant vormt langwerpige knollen en
hebben in de winter een rustperiode.

Een exotische klimplant voor een grote pot in
het zonnige venster. Eerst vormt de plant
malse stengels die langs een rekje klimmen, in
de loop van de zomer komen talloze lelie-
achtige bloemen met omgeslagen bloemblad. De bloemkleur en vorm zijn
exotisch: oranjerood met een geel randje, het bloemblad is sierlijk en fijn
geplooid.

In Brazilië een gracieuze boom met blauw-
paarse bloemen en mooie geveerde bladeren.
Door regelmatig toppen blijft de plant vol en
vertakt.

Dit tropisch Aziatische soort groeit onder hoge
bomen in het regenwoud en houdt dus van
halfschaduw en hoge luchtvochtigheid.
Regelmatig sproeien of nevelen wordt dus
gewaardeerd! Succesvol als potplant.Opvallend zijn de mooi
gestructureerde, waaiervormige bladeren met gekartelde rand.

De naam Koolpalm dankt deze plant aan de
eetbare bladkiemen. Het soort komt algemeen
voor in Australië, vanaf Sydney en noordelijker.
Het prachtige, waaiervormige blad groeit
regelmatig rondom de plant. 's Zomers staat
deze sierlijke plant graag buiten.

De "wondervruchten" (die overigens niet
lekker zijn), maar ook het blad en de wortels
van deze boeiende kamerplant zijn goede
eigenschappen en beïnvloedt wellicht het
immuunsysteem van de mens zodanig positief,
dat al 2000 jaar aan de plant wondereigenschappen is toegedicht. De rode
kleur in de batikkunst kwam vroeger o.a. van de wortel van de Morinde.
De plant groeit bij ons als een tamelijk sterke kamerplant en zal na 3-5
jaar groei gaan vruchtzetten. Zet 2 of 3 planten in 1 pot. 's Zomers lekker
naar buiten. Als alle wonderlijke eigenschappen relatief blijken te zijn blijft
in elk geval een cultureel zeer interessante plant over….

Een avontuur om deze tropische “dame” te
zien groeien! U kent ze wel: groot blad en een
stevige stengel. Deze bekende Afrikaanse soort
is geschikt voor de kamer en kan 's zomers
ook buiten. Als de oude plant het begeeft zijn er meestal 1 of meer
grondscheuten, die gaan doorgroeien. Snijd de oude plant in dat geval
weg. De witte bloei en de rode nerven zijn kenmerkend.

Opvallend bloeiende stekelpalm, met bladrozet
van lancetvormig blad in de top. Zeer sterke
kamerplant, houdt van warmte, bloeit met
zuiverwitte klokbloemen.

Leuk mengsel van hoofdzakelijk tropische
Palmen, een enkele andere tropische plant zit
er mogelijk ook tussen. We kochten dit
mengsel van een van onze Zuid-Amerikaanse
kwekers. Sommige zaden zijn zeer groot!

Een palm, die zelfs tegen een zonnig plekje
kan! Met lange veervormige, stijf en stevig
aanvoelende bladeren. Kortom een zeer sterke
palm, die  
's zomers prima naar buiten kan!

Het meest bekend aan deze geveerdbladige
palm zijn de eetbare, zoete vruchten: de
dadels. De palm is al eeuwen in cultuur en
groeit in de subtropen, bijv. rond de
Middellandse Zee. De boom kan in de natuur zeer goed tegen droogte
vanwege de zeer diepe wortels en komt dus ook in oases voor. Let op: als
potplant zijn de wortels natuurlijk beperkt tot de pot en is er een normale
vochtbehoefte. De plant is bij ons niet vorstbestendig, maar 's zomers
staan ze graag buiten!

Prachtig fijngeveerd blad heeft deze langzaam
groeiende dadelpalm. Ten onrechte als
kamerplant momenteel niet te koop. Een
verfijnde beauty onder de palmen!

Klimplant met flinke groei-energie; heeft
lichtgroen dun blad en in de zomer heel veel
ronde trosjes grijsblauwe bloemetjes. Geeft in
een flinke pot een sfeer van fragiele
uitbundigheid. In de zomermaanden mag de plant lekker in het zonnetje
zowel binnen als buiten, kan dus ook als kuipplant dienen.

Een neefje van de Gloriosa, wat vooral te zien
is aan de vegetatieve groei. Sappige,
lancetvormige bladeren met aan de uiteinden
een rankje verraden de klimmende groeiwijze.
Na enige tijd verschijnen de hangende,
lichtoranje bloemetjes in de grappige vorm van een lampionnetje. Zet de
plant in een flinke pot in de zon. In het eerste jaar vormt zich een v-
vormig knolletje, dat op een koele plaats in de pot kan overwinteren. In
rust vrij droog houden.

Deze sterke, handvormige bladplant wordt
breed en kan tegen droge lucht: een sterke
kamerplant dus. De oudere planten krijgen een
fantastische bloeiwijze, lange aren,
gerangschikt als een waaier, met honderden
rode bloemetjes. 's Zomers mag de plant naar buiten.

Een echte Kaapse (Zuid-Afrikaanse) plant is
dit! De veelheid van bladvormen valt het eerst
op, het ranke bloemetje of stevige, maar
dunne steeltjes zijn de beloning. We lieten
onze plantenverzamelaar een mengsel maken
met de volgende soorten: candidus, cyaneus, dunnii, gardenii, grandis,
micranthus, pusillus, rexii en roseo-albus. Zie ook de afbeeldingen. Als de
plant eenmaal aan de groei is, dan is vermeerdering met bladstek een
peulenschil.

Een echte Kaapse (Zuid-Afrikaanse) plant is
dit! Eerst ontstaat een zeer groot blad, die wel
40x20 cm groot kan worden. Bij de bron van
het blad ontstaan de stengels met zalmrode
trompetvormige bloemetjes. Na de eerste bloei
zullen meer bladeren ontstaan. Als de plant eenmaal aan de groei is, dan
is vermeerdering met bladstek een peulenschil.
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Streptocarpus 'Wiesmoor
Hybrids'

KAAPSE PRIMULA 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
632115 20 zaden  € 2,95 

Tacca chantrieri

ZWARTE VLEERMUISPLANT 
(Engels: Bat Plant, Bat Flower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
632150 10 zaden  € 3,95 

Tacca integrifolia

WITTE VLEERMUISPLANT 
(Engels: Bat Plant, Bat Flower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
632170 10 zaden  € 4,95 

Washingtonia robusta

Leveringsmaanden: het gehele jaar
632260 50 zaden  € 2,95 

Washingtonia filifera

WASHINGTON-PALM

Leveringsmaanden: het gehele jaar
632300   € 2,95 

Welwitschia mirabilis

TWEEBLAARKANNIEDOOD 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
632400 5 zaden  € 6,95 

Abutilon x hybriden
'Giantflowering Mixture'

(Engels: Flowering Maple)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
640000 ± 125 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Acacia dealbata

MIMOSA 
(Engels: Silver Wattle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
640800 ± 250 zaden (4 g)  € 2,95 

Acacia 'Mix'

MIMOSA 
(Engels: Wattle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
640810 20 zaden  € 2,95 

Acca sellowiana

(Engels: Brasilian Guava)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
640900 25 (kleine) zaden  € 2,95 

Adansonia digitata

BAOBAB 
(Engels: Bottle Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
640950 5 zaden  € 2,50 

Albizia julibrissin

ZIJDEBOOM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
640980 75 zaden (5 g)  € 2,95 

Albizia lophantha

(Engels: Cape Leeuwin Wattle,
Crested Wattle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
640982 ± 50 zaden (5 g)  € 2,95 

Albizia odoratissima

(Engels: Ceylon Rosewood, Fragrant
Black Siris)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
640985 15 zaden  € 2,95 

Aleurites fordii

TUNG-OLIE BOOM 
(Engels: Tung-oil Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
640990 3 zaden  € 6,95 

Alpinia caerulea

BLAUWE GEMBER OF
AUSTRALISCHE GEMBER
(Engels: Blue Ginger)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641000 10 zaden  € 3,95 

Anigozanthos flavidus

KANGAROEPOOT 
(Engels: Tall Kangaroo Paw)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641040 ± 25 zaden  € 2,95 

Dit kamerplantje geeft jarenlang bloeiplezier!
De brede langwerpige bladeren zijn de basis
voor deze plant en vanuit het centrum
ontstaan de ranke steeltjes met klokvormige
bloemen in tinten wit, roze, blauw, wijnrood, meestal met fraaie donkere
aders vanuit het centrum. Vind je een kleur erg fraaie, dan kan je de plant
vermeerderen d.m.v. bladstekken. Bij ons thuis stond vroeger de serre vol
met deze dankbare plantjes!

Een tropische plant voor de liefhebber van
mysterieuze schoonheid! De zwarte bloemen
hebben vleugels en tentakels (van wel 40 cm
lang!). De bloeihoogte is ongeveer 1 meter. Na
2-3 jaar gaat de plant bloeien, ‘s zomers kunnen ze op een zeer beschut
plekje buiten.

Je zou kunnen zeggen: de albinovorm van de
zwarte vleermuisplant. Het centrum van de
bloem is purperbruin, maar de bloembladen en
de lange tentakels zijn crèmewit. Een
zeldzame plant.

Sierlijke, vezelige waaierpalm, die zeer
langzaam groeit maar in de natuur enorm
groot wordt. 
‘s Zomers een plekje buiten (halfschaduw)
maakt de groei extra gezond.

Prachtige waaierpalm, die zeer langzaam
groeit. ‘s Zomers een plekje buiten
(halfschaduw) maakt de groei extra gezond.

De wonderlijkste plant die ik ken, genoemd
naar zijn ontdekker: Friedrich Welwitsch. De
plant heeft maar 2 grote, brede bladeren en
kan enorme droogte en warmte verdragen.
Door de wind splitsen de bladeren zich, maar
het blijven er echt maar 2! De wortels van de plant gaan zeer diep, reiken
tot diepe ondergrondse waterbronnen en het blad neemt verder alle
condens en spaarzame regen zorgvuldig op. De planten in de natuur zijn
zeer zeldzaam, ze worden zeer oud en zijn vroeger helaas veel geroofd.
Gelukkig zijn er nog reusachtige exemplaren van wel 2000 jaar oud
bekend, gemiddeld worden ze 500-600 jaar oud! Geen wonder, dat elke
botanische tuin zo’n unieke plant graag hebben wil… In het Afrikaans heet
de plant treffend: “Tweeblaarkanniedood”. Wat moet ik nog meer vertellen
van dit botanische wonder: het is een naaktzadige plant, net als veel
naaldbomen en net als de bekende palmvaren: Cycas. Hoewel de plant
niet hoger wordt dan 1,8 m, kunnen de bladeren uitgroeien tot elk 6 m
lengte! Hoe droger de omgeving, hoe groter de plant. Je hebt een
mannelijke en een vrouwelijke plant nodig voor zaadvorming en een
zeldzame rode wants voor de bevruchting. Elk jaar kunnen we dus maar
aan een paar honderd zaden komen, die we secuur over onze klanten
verdelen, per bestelling kan je maar 1 zakje van 5 zaden bestellen.

Het blad lijkt op de kamerlinde, maar is kleiner
en minder behaard. De hele zomer bloei van
de iets klokvormige malva-bloemetjes. In een
flinke pot geplant vaak water en mest geven,
beloont deze plant u met rijke groei en bloei. Ook als kamerplant. Gele,
rode en oranje tinten gemengd. De witbloeiende is alleen als plant
verkrijgbaar.

Uit Australië afkomstige plant met fijn geveerd
blad. Groeit uit tot een kleine struik en bloeit
met de bekende gele geurende bolletjes. 
‘s Winters koel zetten, in de zomer kan de
plant buiten staan.

Het grote geslacht Acacia kent wel honderden
soorten! Onze kweker in Afrika verzamelde
veel bijzondere soorten en maakte er een
verrassende melange van. Ga op zaaiavontuur
en ontdek deze fraaie boompjes... Ze groeien het beste in potten omdat ze
‘s winters binnen koel en licht moeten overwinteren.

Een groenblijvende struik met een groei- en
bladvorm als jonge olijfbomen. U heeft er een
gemakkelijke kuipplant aan, zorg voor goed
gedraineerde grond. De bloemen maken je stil
van schoonheid: witte kroonbladen met een
flink bosje, ver uitstekende, felrode meeldraden. Deze groeien uit tot
bosbesachtige, 8cm grote vruchtjes; de smaak is fantastisch: tussen
ananas en aardbei! Zelfs de bloemen zijn eetbaar en zijn zoeter dan
menige vrucht.

Een kamer- of kuipplant, die in de natuur
(Afrika) tot een immense boom uitgroeit.
Minstens 2000 jaar oud kunnen ze worden en
de stam heeft soms een diameter van 12
meter! De stam heeft in een pot ook al snel de typerende flesvorm. Het
langwerpige blad is fris en glanzend. De plant kan regelmatig worden
teruggesnoeid (gewoon de stengels afknippen) zo ontstaat een volle plant.
Na enkele jaren komen de hangende, witte bloemen met purperen
stampers. De langwerpige, houtige vruchten bezorgen de boom een
lugubere bij naam: dode rattenboom. De plant zal bij ons niet snel
vruchten geven, maar in Afrika worden deze vers gegeten of eerst
gedroogd en later in water of melk geweekt. De boom heeft een enorm
belangrijke functie, ik noem nog enkele toepassingen: de zaden worden
gesuikerd en als lekkernij gegeten, ze smaken naar amandel. De bladeren,
jonge scheuten en wortels kunnen als groente worden gegeten. De
vruchtschillen vormen een goede brandstof. Vermalen vruchtschil wordt als
tabak gebruikt. Uit de as kan zeep worden gemaakt. Uit de bast kunnen
vezels worden gewonnen. Deze kunnen worden gebruikt voor touwen,
manden en textiel. De schors bevat ook tannine, dat als looistof kan
worden gebruikt.

Het dubbelgeveerde blad sluit zich ‘s avonds
(slaapboom) en de bloemhoofden hebben
tonen een grote toef zachte, wit naar roze
meeldraden (als zijde). Deze ‘s winters
bladverliezende heester is gemakkelijk te telen
en bij ons in toenemende mate winterhard…

Je zou het aan het exotische uiterlijk niet
zeggen, maar deze plant is redelijk winterhard
bij ons en groeit uit tot een kleine boom. In
een pot of in de vollegrond, het zeer fijne,
grote, dubbelgeveerde blad en de citroengele tot crèmekleurige
poederkwast-achtige bloemen zullen je verbazen! Na de bloei ontstaan van
groen naar bruin kleurende peulen, waarin de zaden al snel zichtbaar zijn.

Dit is een erg populaire boom in de
(sub)tropen, ze zijn zeer hittebestendig en
geven door de brede groei een aangename
schaduw. Het geveerde blad is al erg
decoratief. Als deze gesierd worden door de witte pluizige bloemetjes
(geurend!) lijkt het wel te hebben gesneeuwd! Na de bloei ontstaan
sierlijke, hangende peulen met de zaden. 
De plant is bij ons niet winterhard, laat ze dus koel en vorstvrij
overwinteren.

Deze prachtige kuipplant kent vele
interessante kenmerken. Vooral de fantastische
bloei (na enkele jaren groei) valt op: witte,
open bloemen met 5 kelkbladen en rode aders
naar het centrum. In de peervormige vruchten zitten de oliehoudende
zaden (noten) waar de beroemde Tung-olie van uit wordt geperst: een
sneldrogende houtbewerkingsolie. Het blad is hartvormig, donkergroen en
tamelijk groot. Let op: alle delen van de plant bevatten (lichte) gifstoffen.

Blauwe gember dankt zijn naam aan de
prachtige blauwe bessen, die na de fraaie witte
bloei ontstaan. Deze tropische plant wordt wel
3 m hoog en houdt van een warme, vochtige omgeving op een half
beschaduwde plaats. De gedroogde vruchtjes geven een heerlijke pittige
smaak aan gerechten, het centrum van de jonge scheuten smaken als de
echte gember. De wortels zijn iets aardser, maar toch voldoende gember-
achtig.

ZW-Australië, het Mediterrane deel dus.
Waarschijnlijk een van de meest
koudebestendige kangaroepootsoorten! Geef
de plant een flinke pot: eerst ontstaat een pol
grasachtig blad, daaruit groeien de stevige stengels met trosjes harige,
klauwachtige bloemomhulsels in een dieprode kleur met geelgroene
bloemetje in de top. Houd de plant vochtig maar niet te nat en in de zon.
Beschermen tegen vorst!
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Anigozanthos humilis

KANGAROEPOOT 
(Engels: Cats Paw, Kangaroo Paw)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641042 ± 25 zaden  € 2,95 

Anigozanthos manglesii

KANGAROEPOOT 
(Engels: Tall Kangaroo Paw)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641045 ± 25 zaden  € 2,95 

Aristolochia elegans

REUZEN DUITSE PIJP 
(Engels: Dutchman's Pipe, calico
flower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641120 20 zaden  € 2,95 

Aristolochia ringens

GAPENDE DUITSE PIJP 
(Engels: Gaping Dutchman's Pipe)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641124 20 zaden  € 2,95 

Asclepias curassavica 'Red'

ZIJDEBLOEM 
(Engels: Bloodflower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641130 200 zaden (1 g)  € 1,95 

Banksia grandis

GELE REUZENBANKSIA 
(Engels: Bull Banksia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641140 5 zaden  € 3,95 

Banksia integrifolia

(Engels: Coast Banksia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641150 15 zaden  € 2,50 

Bauhinia 'Mixed'

ORCHIDEEBOOM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641160 8-10 zaden  € 3,95 

Bauhinia galpinii

ORCHIDEEBOOM, VLAM VAN DE
VLAKTE 
(Engels: Pride of De Kaap, Orchid
Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Bauhinia scandens

KLIMMENDE ORCHIDEEBOOM 
(Engels: Climbing Orchid Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641166 10 zaden  € 2,95 

Billardiera longiflora

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641170 ± 80 zaden  € 3,95 

Brugmansia arborea 'Orange
Double'

ENGELENTROMPET 
(Engels: Angel's Trumpet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641173 20 zaden  € 2,95 

Brugmansia arborea 'Pink Single'

ENGELENTROMPET 
(Engels: Angel's Trumpet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641174 20 zaden  € 2,95 

Brugmansia arborea 'White
Single'

ENGELENTROMPET 
(Engels: Angel's Trumpet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641177 20 zaden  € 2,95 

Brugmansia sanguinea

ENGELENTROMPET 
(Engels: Angel's Trumpet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641178 10 zaden  € 2,95 

Caesalpinia gilliesii

PARADIJSVOGELSTRUIK 
(Engels: Yellow Bird of Paradise)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641179 10 zaden  € 2,95 

Caesalpinia pulcherrima

PAUW-BLOESEM 
(Engels: Dwarf Poincianna)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641180 5 zaden  € 2,50 

Callistemon citrinus

LAMPEPOETSER 
(Engels: Bottle Brush)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641200 0,5 g  € 2,50 

ZW-Australië, het Mediterrane deel dus. Een
vrolijk lid van de familie der Kangaroepootjes
met een compacte en gemakkelijke groei.
Ideaal voor potten op een lekker warm plekje:
de totale hoogte is maximaal 30 cm, de bloemen zijn geel, geel-oranje of
rood. 
Houd de plant vochtig maar niet te nat en in de zon. Beschermen tegen
vorst!

ZW-Australië, het Mediterrane deel dus. De
plant is erg bekend om zijn fraaie bloemen,
het nationale symbool van Australië! Geef de
plant een flinke pot met zeer doorlatende
grond: eerst ontstaat een pol grasachtig blad, daaruit groeien de stevige
stengels met trosjes harige, klauwachtige bloemomhulsels in een felgroene
kleur met knalrode bloembodem. Houd de plant vochtig maar niet te nat
en in de zon. Beschermen tegen vorst!

Klimmer met groot, hartvormig blad, die een
flinke, elkaar overlappende bladmassa vormen.
De verrassing vormen de spectaculaire
bloemen, die de vorm hebben van een grote Sherlock Holmespijp. De
kleur is donkerpurper met groenwitte adering.

Klimmer met groot, hartvormig blad, die een
flinke, elkaar overlappende bladmassa vormen.
De verrassing vormen de spectaculaire
bloemen, die een buitenissige vorm hebben:
vanuit een blaasvormig, wit-paars gespikkelde basis groeit een grote
paarse, smalle onderlip en een paars gespikkelde kleinere bovenlip... Je
moet ze zien om het te snappen! De plant moet vorstvrij overwinteren.

Plant ze in een flinke pot, de plant wordt 75-
100 cm hoog. De trosjes zijde-achtige
bloemetjes bloeien lang door: rood met
warmgele kroonblaadjes. Tip: steek gesnoeid
hout vooraf in de pot om de plant een natuurlijke steun te geven.

Banksia is de protea van Australie. Dit soort
geeft de grootste bloemen: cylindervormig,
warmgeel en wel 30cm lang en 8cm in
doorsnee! Het blad is ook 30cm lang, bijzonder
fraai getand en na een zachte (bruin viltige) start worden ze zeer stijf van
structuur.

Iemand die Australië kent, kent Banksia’s. Een
bijzonder geslacht (Proteafamilie) met stijve,
dikke bloemtrossen, recht overeind. Dit soort
geeft grote bloemen: cylindervormig,
citroengeel, 20 cm lang en 10 cm in doorsnee!
Het blad is lancetvormig, stevig en prachtig wit aan de onderzijde. Gebruik
voor de kieming de Smoke Primer (nr. 809700)

De meeste soorten van dit tropische geslacht
hebben stevig blad, de bloemen zijn
schoonheden en hebben vaak iets weg van
orchideeën, maar met een natuurlijke
uitstraling. En... meestal geuren ze hemels!

ZIE NUMMER 310950. Een subtropisch
bloemenwonder, een plekje in de vensterbank
is uitstekend! In de zomer mag de plant op een beschut plekje buiten, een
nachtvorst is geen probleem. De beloning is de jaar na jaar meer trossen
steenrode kelkbloemen met 5 bloemblaadjes die met een dunne
aanhechting wel lijken te zweven... De planten hebben enige steun nodig,
in de natuur klimmen ze in andere struiken en bomen. Het hartvormige
blad geeft een romantisch tintje… De bloemen, bladeren en vruchten van
de plant zijn eetbaar!

Dit klimmertje met zijn fraaie, hartvormige
blad geeft een overvloed aan lichtroze
bloemen, elk met 5 bloemblaadjes die met een
dunne aanhechting wel lijken te zweven...
Enige nachtvorst verdraagt de plant wel, maar zet ze ‘s winters maar
lekker binnen! De bloemen, bladeren en vruchten van de plant zijn
eetbaar.

Een Australisch, klimmend heestertje; kan ook
op een beschut plekje in de tuin en als
hangplant in een grote pot. De bloei is zeer
rijk, met crèmewitte, wasachtige, buisvormige
bloemetjes. Na de bloei is de plant bedekt met
ovaalronde, blauwe besjes! Dit kon wel eens
een topper worden..…

Een onmiddellijk opvallende kuipplant door zijn
30 cm lange, hangende trompetvormige,
dubbele, lichtoranje bloemen, die heerlijk
geuren. Veel water en veel mest zorgen voor een enorm snelle groei en
uitbundige bloei. Alle plantendelen zijn giftig, dus pas op voor kleine
kinderen!

Een onmiddellijk opvallende kuipplant door zijn
30 cm lange, hangende trompetvormige,
lichtroze bloemen, die heerlijk geuren. Veel
water en veel mest zorgen voor een enorm
snelle groei en uitbundige bloei. Alle plantendelen zijn giftig, dus pas op
voor kleine kinderen!

Een onmiddellijk opvallende kuipplant door zijn
30 cm lange, hangende trompetvormige,
helderwitte bloemen, die heerlijk geuren. Veel
water en veel mest zorgen voor een enorm snelle groei en uitbundige
bloei. Alle plantendelen zijn giftig, dus pas op voor kleine kinderen!

Een prachtige en grote plant met een
overvloed van 30 cm lange, hangende
trompetbloemen. De hals is warmgeel en vloeit
naar de trompet over naar scharlakenrood. Bij
deze fantastische kleur moet je helaas wel de geur inleveren... Zet de
planten in een flinke pot, goed drainerend, geef ze veel water en vooral
veel bemesting. Binnen 1 jaar kunnen ze bloeien en eenmaal aan de groei
kan je ook volop van de planten stekken. Met wat bescherming kan de
plant de meeste winters goed overleven. Let vooral in het begin wel op
slakken, die lusten er wel pap van!

Deze kuipplant geeft prachtig lichtgrijs en
geveerd blad, waarboven de adembenemend
mooie bloemen verschijnen: driehoekige
trossen lichtgele bloemen met lange, rode,
uitstekende stampers. In de avond vouwt het blad op, in de slaapstand...
In een pot blijft het een volle struik, zet deze in een vorstvrije schuur o.i.d.
(niet verwarmd binnen) als er overdag vorst voorspeld wordt.

Het fijngeveerde blad valt het eerste op! Als de
bloemtrossen met orchidee-achtige bloemetjes
verschijnen is de verbazing compleet. De
bloemen verkleuren van geel naar dieprood.

Oorspronkelijk komt deze telg van de
mirtefamilie uit Australië. De bloei is
langwerpig borstelig van onder naar boven in
knalrode kleur. Een sterke kuipplant, die
(ongesnoeid) flink groot kan worden. Het blad is dik, taai en lancetvormig;
de plant kan tegen zon en halfschaduw.
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Callistemon rigidus

LAMPEPOETSER 
(Engels: Stiff Bottlebrush)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641225 ± 100 zaden  € 3,95 

Callistemon viminalis

LAMPEPOETSER 
(Engels: Bottle Brush)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641230 0,1 g  € 2,95 

Canna brasiliensis

BRAZILIAANS BLOEMRIET 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641340 ± 30 zaden (5 g)  € 1,95 

Canna Indica-hybriden 'Compact
Red'

INDISCH BLOEMRIET 
(Engels: Indian Reed, Indian Shot)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641365 25 zaden  € 2,90 

Canna Indica-hybriden 'Mixed
Hybrids'

INDISCH BLOEMRIET 
(Engels: Indian Reed, Indian Shot)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641370 ± 15 zaden (± 5 g)  € 2,95 

Cassia didymobotrya

(Engels: Candle Bush)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
641950 ± 35 zaden (2 g)  € 1,95 

Ceratonia siliqua

JOHANNESBROODBOOM 
(Engels: Caroh)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642000 10 zaden  € 1,95 

Citrus x jambhiri

CITRONELLE 
(Engels: Rough Lemon, Florida
Rough, Jamberi, Citronelle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642100 10 zaden  € 1,95 

Clianthus formosus

(Engels: Sturts Desert Pea, Glory
Pea)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642200 20 zaden  € 2,50 

Clianthus puniceus

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642250 10 zaden  € 2,95 

Coleus x hybridus 'Black Dragon'

SIERNETEL 
(Engels: Flame Nettle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642320 75 zaden  € 3,50 

Coleus x hybridus 'Kong Mixed'

SIERNETEL 
(Engels: Flame Nettle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642350 10 zaden  € 3,50 

Coleus x hybridus 'Kong Rose'

SIERNETEL 
(Engels: Flame Nettle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642360 10 zaden  € 3,50 

Coleus x hybridus 'Palisandra'

SIERNETEL 
(Engels: Flame Nettle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642390 50 zaden  € 3,50 

Coleus x hybridus 'Improved
Rainbow Mixed'

SIERNETEL 
(Engels: Flame Nettle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642400 ± 1000 zaden (0,35 g)  € 1,95 

Coleus x hybridus 'Wizard Mixed'

SIERNETEL 
(Engels: Flame Nettle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642420 60 zaden  € 2,95 

Inmiddels een bekende (maar dure)
verschijning in tuincentra: lancetvormige,
stevige blaadjes met knalrode, rode
borstelbloemen. Dit is waarschijnlijk de meest
winterharde van de Callistemons en verdraagt wel 10 graden vorst. De
(van oorsprong Australische) plant is zonminnend en staat het liefst ‘s
winters niet op een natte plaats.

Oorspronkelijk komt deze telg van de
mirtefamilie uit Australië. De fantastische bloei
doet sterk denken aan een langwerpige borstel
in een knalrode kleur, de bloeitakken hangen
zwierig naar beneden. Het is een sterke kuipplant, die (ongesnoeid) flink
groot kan worden. Het blad is dik, taai en lancetvormig; de plant kan
tegen zon en halfschaduw.

Zo’n Canna zie je niet vaak.. De bloemen zijn
slank en kleurig fleurig: geel met een rood
uiteinde. Na de bloei ontstaan de fraaie
zaadvruchten. Dit soort laat zich gemakkelijk
zaaien! Hoogte 60-90 cm.

Prachtige brede, lancetvormige bladeren, die
de kweker in de zomer belonen met fraaie
bloei. Veel geteeld als solitairgroep in perken
of bloembakken. Bloeit, mits op tijd binnen aan de groei gebracht, jaarlijks
op een zonnige goed bemeste standplaats. Deze soort is tamelijk compact
(60-80 cm), helder oranjerood en groenbladig.

Prachtige brede, lancetvormige bladeren, die
de kweker in de zomer belonen met fraaie
bloei. Veel geteeld als solitairgroep in perken
of bloembakken. Bloeit, mits op tijd binnen aan de groei gebracht, jaarlijks
op een zonnige goed bemeste standplaats. Mengsel van rode, roze, oranje
en gele tinten.

Een tropische plant, die bij ons het beste als
kuipplant gedijt. Het geurige, veervormige,
donkergroene blad wordt bekroont met korte
trossen warmgele bloemen. Tijdens de warme
maanden is de bloei overvloedig, een leuke
plant om op stam te kweken.

In warmere streken: een kleine, stevige,
schaduw gevende, wintergroene boom met
donkergroen, samengesteld blad. De oudere
takken dragen de dikke, zetmeel-rijke peulen.
Deze worden o.a. gebruikt als chocoladevervanging. Een leuke kuipplant
met een zeer oude cultuurgeschiedenis, ook geschikt als bonsai. Nog een
leuk verhaal: de zaden wegen bijna altijd 24mg en werden vroeger
gebruikt op een balans om goud te wegen. Daar is de eenheid van zuiver
goud van afgeleid: keration=vrucht van de johannesbroodboom. 24
karaats is zuiver goud!

Deze sterke Citrussoort blijft gemakkelijk ‘s
winters (vorstvrij) in de pot over. Let op: de
groene stekels zie je haast niet! De plant is
bijzonder geschikt als bonsai en laat zich gemakkelijk snoeien. Voor de
vruchtzetting is enig geduld vereist: minimaal 10 jaar, maar dan heb je dan
ook de bevrediging van echte eigen teelt! Van oorsprong is dit een kruising
tussen een mandarijn met een citroen, via Noord-Indië terecht gekomen
(sinds 1500) in Afrika en Europa en later in Amerika. Prima voor
thuisgebruik als vervanger van citroenen: lekker zuur!

Dit soortje raakt als eenjarige al een beetje
ingeburgerd, maar u kunt hem dus als
kuipplant overhouden! De lange slierten met
grijs sparachtig blad zijn speels en decoratief
in hanging baskets. De bloem is een verhaal apart: een felrode kuif boven
en onder, in het centrum een donkerpaarse “buik”.

Klimmend of hangend struikje met zeer fijn
geveerd blad en wonderschone, dieprode,
klauwvormige bloemen. Houd dit (Nieuw-
Zeelandse) kuipplantje ‘s winters aan de droge
kant. In de zomer voldoende water geven voor
de bloei.

Is tie niet fantastisch, deze donkere Coleus?
De rijk vertakkende, 40 cm hoge planten
hebben grote, fluweelzachte, bijna zwarte
bladeren met geschulpte rand en een wijnrood
hart. Artistieke combinaties met witte of roze bloeiende planten komen in
mij op… creëer iets moois in je tuin of in potten!
Een plant met een oude “vensterbanktraditie”. Het netelachtige blad kent
veel vorm- en kleurvariaties. Gemakkelijk te zaaien, “een kind kan de was
doen”. Regelmatig toppen voorkomt bloeien en houdt de plant bossig. In
de zomer uiteraard ook prachtig voor buiten!

Een opwindende doorbraak in de teelt van
deze tijdloze sierbladplant. Het mengsel bevat
een rijke schakering van felle en warme
kleuren. De naam verklapt al, dat de bladeren
flink groot kunnen worden, wel tot 30 cm (lxb)! De planten groeien snel
en geven een schaduwrijke plek een exotische uitstraling... Hoogte: 40-60
cm.
Een plant met een oude “vensterbanktraditie”. Het netelachtige blad kent
veel vorm- en kleurvariaties. Gemakkelijk te zaaien, “een kind kan de was
doen”. Regelmatig toppen voorkomt bloeien en houdt de plant bossig. In
de zomer uiteraard ook prachtig voor buiten!

Een opwindende doorbraak in de teelt van
deze tijdloze sierbladplant. ‘Kong Rose’ toont
lichtgroene bladeren met in het centrum
felroze naar bruinrode nerven. De naam
verklapt al, dat de bladeren flink groot kunnen worden, wel tot 30 cm
(lxb)! De planten groeien snel en geven een schaduwrijke plek een
exotische uitstraling... Hoogte: 40-60 cm.
Een plant met een oude “vensterbanktraditie”. Het netelachtige blad kent
veel vorm- en kleurvariaties. Gemakkelijk te zaaien, “een kind kan de was
doen”. Regelmatig toppen voorkomt bloeien en houdt de plant bossig. In
de zomer uiteraard ook prachtig voor buiten!

We durven met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid te beweren, dat dit de
donkerste Coleus is die bestaat. De volle, grote
planten dragen de grote bladeren in een
fluweelachtige, iets getande, bijna zwarte kleur! Heel mooi om te variëren
met heldere bloemen.
Een plant met een oude “vensterbanktraditie”. Het netelachtige blad kent
veel vorm- en kleurvariaties. Gemakkelijk te zaaien, “een kind kan de was
doen”. Regelmatig toppen voorkomt bloeien en houdt de plant bossig. In
de zomer uiteraard ook prachtig voor buiten!

Prachtmengsel, het blad verschijnt in
verrassende kleuren.
Een plantje met een oude
“vensterbanktraditie”. Het netelachtige blad kent veel vorm- en
kleurvariaties. Gemakkelijk te zaaien, “een kind kan de was doen”.
Regelmatig toppen voorkomt bloeien en houdt de plant bossig.

Weer helemaal terug van weggeweest: de
veelzijdige (en bij dit mengsel zeer
veelkleurige) bladplant, die overigens ook met
blauwe bloemetjes bloeit. Als kamerplant gooit
dit warmkleurige plantje ook hoge ogen. ‘Wizard Mixed’ hebben intense
kleuren, compacte groei en goede bestendigheid tegen schaduw.
Een plantje met een oude “vensterbanktraditie”. Het netelachtige blad kent
veel vorm- en kleurvariaties. Gemakkelijk te zaaien, “een kind kan de was
doen”.
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Coleus x hybridus 'Wizard Pink
Coral Sunrise'

SIERNETEL 
(Engels: Flame Nettle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642430 60 zaden  € 2,95 

Coleus x hybridus 'Wizard
Scarlet'

SIERNETEL 
(Engels: Flame Nettle)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642440 25 zaden  € 2,95 

Colophospermum mopane

MOPANE 
(Engels: Turpentine Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642460 10 zaden  € 2,95 

Cordyline australis

(Engels: New Zealand Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642495 30 zaden  € 1,95 

Cordyline australis 'Purpurea'

Leveringsmaanden: het gehele jaar

642500 25 zaden  € 2,95 

Crotalaria cunninghamii

GROENE VOGELBLOEM 
(Engels: Green Bird Flower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
642540 5 zaden  € 2,95 

Delonix regia

FLAMBOYANT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643300 10 zaden  € 2,95 

Desmodium repandum

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643305 5 zaden  € 2,50 

Dionaea muscipula

VENUS VLIEGENVAL 
(Engels: Venus Fly Trap)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643315 15 zaden  € 3,95 

Dodonaea viscosa

(Engels: Hopseed Bush)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643320 2 g  € 2,50 

Ensete glaucum

SNEEUWBANAAN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643340 10 zaden  € 3,50 

Erythrina crista-galli

KORAALSTRUIK 
(Engels: Coral Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643400 5 zaden  € 3,50 

Erythrina indica

KORAALSTRUIK 
(Engels: Coral Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643500 5 zaden  € 3,95 

Erythrina lysistemon

KORAALSTRUIK 
(Engels: Coral Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643510 10 zaden  € 3,95 

Erythrina zeyheri

PLOEGBREKER 
(Engels: Harrow-Breaker, Plough-
Breaker)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643520 4 zaden  € 4,95 

Erythrophysa alata

NAMAKWA-ROOIKLAPPERBOS 
(Engels: Namaqua Redballoon)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643545 10 zaden  € 2,95 

Weer helemaal terug van weggeweest: de
veelzijdige bladplant, die overigens uiteindelijk
met blauwe bloemetjes bloeit. Als kamerplant
gooit dit warmkleurige plantje ook hoge ogen. ‘Wizard Pink Coral Sunrise’
heeft warmrood tot roze tinten (als een prachtige zonsopgang) eindigend
in bruingroene vlekken met eem lichtgroene omranding. De planten
hebben een compacte groei (nauwelijks snoeien nodig) en goede
bestendigheid tegen schaduw.
Een plantje met een oude “vensterbanktraditie”. Het netelachtige blad kent
veel vorm- en kleurvariaties. Gemakkelijk te zaaien, “een kind kan de was
doen”.

Weer helemaal terug van weggeweest: de
veelzijdige bladplant, die overigens uiteindelijk
met blauwe bloemetjes bloeit. Als kamerplant
gooit dit warmkleurige plantje ook hoge ogen. ‘Wizard Scarlet’ heeft
dieprode bladeren met een geelgroene omranding. De planten hebben een
compacte groei (nauwelijks snoeien nodig) en goede bestendigheid tegen
schaduw.
Een plantje met een oude “vensterbanktraditie”. Het netelachtige blad kent
veel vorm- en kleurvariaties. Gemakkelijk te zaaien, “een kind kan de was
doen”.

Deze unieke boom uit zuidelijk (tropisch) Afrika
is niet alleen fraai door het vlindervormige, 2-
delige blad (ook als de afdruk van een
kamelenpoot) maar is ook een belangrijke
voedselbron voor mens en dier! In de natuur wordt deze boom 4-30 m
hoog, bij ons teel je ze in een flinke pot (kalk toevoegen!) en houd je ze
tot maximaal 2 m hoogte, ze moeten nog in huis passen. Als je het blad
beschadigt dan komt een terpentinelucht vrij... De plant wisselt jaarlijks
van blad met fraaie herfst- en voorjaarskleuren. Onze herfst kunnen ze
goed verdragen, maar vóór de winter moeten ze koel binnen
overwinteren. De niervormige vruchtjes bevatten de kleverige, harsige
zaden, deze kan je dus (voorzichtig!) openpeuteren.  
Mocht je ooit in Afrika deze boom tegenkomen op een warme, zonnige
dag, dan is het eerste dat opvalt, dat ze weinig schaduw geven: de
bladeren zoeken een stand op zodat zo weinig mogelijk raakvlak met de
zon ontstaat. Afrikaanse dieren moeten soms wennen aan de geur van de
boom, maar eenmaal gegeten zijn ze er dol op, olifanten zorgen in
sommige gebieden zelfs voor uitsterven van de Mopanie. Het blad krijgt
door de afscheiding van een Afrikaans insect (Arytaina mopani) een zoet
laagje dat als manna graag eraf geschraapt wordt door mens en dier.
Tenslotte worden de bladeren gegeten door de Mopane-rups, de rupsen
zijn een delicatesse in Afrika, kijk maar op YouTube! De twijgen worden
gekauwd als tandschoonmaak en het blad schijnt wond helend te zijn. Het
hout van de bomen is zeer hard en werd vroeger gebruikt als spoorbiels
en omdat het termietbestendig is ook als hekwerk.

De sierlijke lancetvormige bladeren vormen
een bladfontein! De plant is redelijk
vorstbestendig, ik heb ze zelf al jaren op mijn
dakterras. Na jaren vormt zich in het hart van
de heldergroene bladeren een enorme toef van
witte bloemen: daar blijft iedereen bij stilstaan! Op den duur vormt zich
een stammetje.

U kent ze misschien van boven de Engelse
pubs: vormt grote waaiers van lancetvormige,
donkerpurperen bladeren in een toefvorm. Ook
geschikt als kamerplant.

Een woestijnbewoner uit NW en Centraal
Australië. Ze zijn de eerste plantengroei op
instabiele zandduinen! Een prachtige kuipplant,
het blad is bezet met fluweelachtig, zeegroen
donshaar. Na een jaar verschijnen prachtige trossen met groengele
bloemen met puntige uitsteeksels als vogelbekjes. De bloemen zijn
versierd met fijne, zwarte lijntjes. Het sap van deze plant werd door
Aboriginals gebruikt tegen ooginfecties.

Deze uit Madagaskar afkomstige boom groeit
uit tot een volle plant in een kuip of pot. Fijn
generfd, varenachtig blad, wordt overladen
met glanzende scharlaken bloemen. Slanke
orchidee-achtige bloemen. Kweek deze plant
en geniet...!

Subtiel in de bloei en fraai in het blad! Het 3-
delige blad begint purpergroen en kleurt
uiteindelijk blauwgroen met fraaie zilvergrijze
adering rond de nerven. De bloei volgt aan
lange, ranke, bladloze stengels met enkele
wonderschone, oranje vlinderbloemen. Het
plantje groeit in de tropen en subtropen en
houdt van een halfschaduwplekje met veel vocht maar goede afwatering.
In deze natuurlijke omgeving is de plant bekend als veevoer en voor
medicinale toepassingen. Het plantje overwintert net vorstvrij en vormt
een sterk ondergrondswortelgestel.

Een van de meeste geliefde vleesetende
plantjes! Elke keer weer opwinding als de
blaadjes als een bekje rondom een insect
dichtklappen. De verzorging van dit boeiende
plantje is bijvoorbeeld op www.carnivora.nl te lezen. Het zaaien van deze
vleesetende plantjes is een leuk avontuur. Ze kiemen op fijn gezeefde
cocopeat op een warm plekje.

Een plant uit de hogere tropen, kan dus tegen
enige vorst (mits niet nat op dat moment). In
een flinke pot of op een beschut plekje in de
tuin groeit de plant uit tot een rond struikje,
met glanzend, lancetvormig blad. De
groenwitte bloemetjes groeien uit tot decoratieve, driehoekige vruchtjes
met (schijnbaar) papieren vleugeltjes. De vruchtjes zijn groen tot roze en
hebben dezelfde functie in bier als echte hop. De bladeren worden
gebruikt als stimulerend middel, maar oppassen voor overmatig gebruik.
Kauwen tegen kiespijn helpt echt, maar het plantvocht weer uitspugen.

Er wordt volop in ons klimaat
geëxperimenteerd met deze vorstbestendige
banaan. Geef ze ‘s winters een niet al te
vochtige plek. Tijdens de groei een zonnige tot
halfbeschaduwde plek. Het wasachtige blad
heeft een matblauwe glans.

Snelgroeiende potplant met blauwgroen blad.
Bloeit in de nazomer met trossen koraalrode
vlinderbloemen. Adembenemend mooi!
Verdraagt enige vorst.

Opvallend aan deze bloeilustige kuipplant uit
de tropen (India, Malaya, Austalië) is het brede
grote blad, dat dakpansgewijs over elkaar valt.
De was-achtige smalle bloemen verschijnen in
karmijnrode kleur tussen het blad door.

Prachtige plant, die in een flinke pot uitgroeit
tot een struik, snoeien is mogelijk. Net vóór de
bladontwikkeling gaat de plant geweldig fraai
bloeien met trossen knalrode, pijpvormige
bloemen.  
Zet deze kuipplant zoveel mogelijk buiten totdat er nachtvorsten komen.
In de winter zeer koel en net vorstvrij zetten. Eventueel bij zachte winters
weer lekker buiten zetten.

Een zeer aantrekkelijke plant uit Zuid-Afrika en
Lesotho en telg van het geslacht Koraalbomen.
De plant wordt in de natuur niet hoger dan 60
cm, een ideale pot- en tuinplant dus! Doordat Ploegbreker een zeer sterke,
soms enorme, ondergrondse wortelstok bevat, gaat er in Afrika wel eens
een ploeg op kapot, vandaar... De onderzijde van het grote, driedelige blad
is langs de nerven gestekeld. De grootste beloning vormen de stengels vol
hangende, oranjerode bloemen! Geef de plant een vochtige, goed
drainerende plaats, onze winters doorstaat de plant zeer goed. Jaarlijks
sterft de plant af om in het voorjaar weer bruisend te ontwaken. De plant
heeft verdovende en helende werkingen!

Een zeer aantrekkelijke struik, die in Zuidelijk
Afrika groeit en bij ons in een pot te houden is.
Het geveerde, glanzende blad wordt gesierd
rode bloemetjes (erythros = rood), die
uitrijpen in een driehoekige, blaasvormige vruchten (physos = blaas),
bruinrood van kleur met de grote ronde zaden. 
De planten houden van zeer goed drainerende grond, een laagje stenen of
gruis onderin de pot is aan te bevelen. In Afrika is dit een multifunctionele
struik, de hele plant wordt graag door dieren gegeten, van de aangenaam
geurende vruchten wordt een jam gemaakt of een heerlijke alcoholische
drank. De eetbare zaden bevatten een goede kwaliteit olie, waar zeep of
smeermiddelen uit wordt gewonnen. Het blad wordt geneeskrachtig
aangewend bij oogziekten, verdiep je hier goed in voordat je zelf
experimenteert…
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Erythroxylum coca var coca

COCA-PLANT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643550 5 zaden  € 25,00 

Eucalyptus 'Cold Climate Mix'

(Engels: Cold resistant Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643590 1 g  € 2,95 

Eucalyptus 'Dwarf Mix'

(Engels: Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643592 1 g  € 2,95 

Eucalyptus 'Flowering Mix'

(Engels: Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643594 1 g  € 2,95 

Eucalyptus 'Temperate Mix'

(Engels: Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643596 1 g  € 2,95 

Eucalyptus 'Tropical Mix'

(Engels: Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643598 1 g  € 2,95 

Eucalyptus alpina

(Engels: Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643600   € 2,95 

Eucalyptus cinerea

(Engels: Silver Dollar Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643650 0,25 g  € 2,95 

Eucalyptus citriodora

CITROEN-EUCALYPTUS 
(Engels: Spotted Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643670 0,25 g  € 2,95 

Eucalyptus coccifera

(Engels: Tasmanian Snowgum,
Wellington Peppermint)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643690 0,25 g  € 2,95 

Eucalyptus dalrympleana

(Engels: Mountain Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643710 0,25 g  € 2,95 

Eucalyptus deglupta

REGENBOOG GOMBOOM 
(Engels: Mindanao Gum, Indonesian
Gum, Rainbow Eucalyptus)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643720 ± 200 zaden (0,05 g)  € 2,95 

Eucalyptus ficifolia

(Engels: Red Flowering Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643740 0,25 g  € 2,95 

Eucalyptus globulus

BLAUWE GOMBOOM 
(Engels: Southern Blue Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643800 0,5 g  € 2,95 

Eucalyptus gunnii 'Divaricata'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643900 ± 50 zaden (0,05 g)  € 2,95 

Eucalyptus viminalis

(Engels: Rough-barked Manna Gum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643950 0,5 g  € 2,50 

HOEWEL DE WACHTTIJD VAN DEZE ZADEN
LANG KAN ZIJN, LATEN WE DEZE KORT NA
PLAATSING VAN DE ORDER
VOORUITBETALEN. WE VERZOEKEN JE: NIET
STEEDS MAILEN WAAR HET BLIJFT, WE
BELOVEN TE ZULLEN LEVEREN! 
 
In Zuid-Amerika werd en wordt het blad in sociale groepen gekauwd ter
stimulering en ter onderdrukking van bv. Hongergevoel (of andere
negatieve gevoelens). De plant heeft vrij grof blad, crème bloemetjes en
rode besjes. Maak eens kennis met deze omstreden plant! De Coca-plant
veroorzaakt (vooral in de zgn. Westerse beschaving) veel ellende, doordat
uit het blad cocaïne kan worden geëxtraheerd. 
 
Enkele keren per jaar hebben we vers zaad (in bes) beschikbaar.  
Vooraf betalen (wij sturen een factuur) is verplicht.  
Daarna even geduldig wachten op 1 van de oogsten, we sturen
rechtstreeks van de kweker! Er kunnen dus extra portokosten ontstaan. 
Omdat dit de enige en de beste kwaliteit is, die bestaat geven we verder
geen garantie: mislukking ligt aan de zaaier! 
Tenslotte: omdat de zaden rechtstreeks van de kweker worden verzonden
vervalt de service van een gratis zakje bij het afgeven van een machtiging.

Mengsel van de meest winterharde soorten.
Alleen zeer sterke vorst wordt niet verdragen.
Mix bevat: globulus, niphophilla, radiata,
viminalis, regnans, nitens fraxinoides, gunnii,
pulverulenta, cinerea, dalrympleana en enkele
andere.

Mengsel van compact groeiende soorten.
Geschikt voor teelt in potten, als bonsai of
(met enig gevaar voor bevriezing) in de tuin.
Mix bevat: obtusiflora, stricta, lehmannii,
gracilis, socialis, platypus en enkele andere.

Mengsel van de meest kleurrijk bloeiende
soorten. Mix bevat: ficifolia, calophylla,
torquata, forrestiana, ptychocarpa en enkele
andere.

Mengsel van zgn. subtropische rassen. De teelt
bij ons gaat in de tuin met enig risico, teelt in
potten geeft in de winter de mogelijkheid om
de planten bijv. in een schuur of kas te
plaatsen. Mix bevat: globoidea, pillularis,
seiberi, haemastoma, saligna, botryoides, grandis, blakelyi en enkele
andere.

Mengsel van warmteminnende soorten. Ideaal
sortiment om als kamerplant te dienen: heelijk
zo'n geurende plant in de kamer. Teelt
vergelijkbaar met de Ficus. Mix bevat: grandis,
phychocarpa, citrodora en microcorys.

Gedrongen groei, glanzend grijs blad,
witbloeiend. Winterhard tot -10grC.
Een van de snelst en hoogst groeiende bomen
ter wereld, vanuit Australië (door ingrijpen van
de mens) verspreid over de hele
(sub)tropische wereld. Het blad is vrijwel altijd grijzig getint en heeft een
sterke mintgeur, veroorzaakt de eucalyptusolie. Deze wordt gebruikt voor
inhaleren en masseren.

Naast de E. gunnii (die iets fijner is) één van
de populairste van het Eucalyptus-geslacht,
speciaal voor snijgroen! Het blauwgrijze,
wasachtige blad is rond en paarsgewijs
gerangschikt aan de stengel met (zoals te
verwachten) een heerlijk frisse geur. De plant kan prima in Potten of in de
tuin. Na een strenge winter, zal de plant van onderaf weer uitlopen. Eens
in de 2 jaar terugzagen verdient aanbeveling.
Een van de snelst en hoogst groeiende bomen ter wereld, vanuit Australië
(door ingrijpen van de mens) verspreid over de hele (sub)tropische
wereld. Het blad is vrijwel altijd grijzig getint en heeft een sterke mintgeur,
veroorzaakt de eucalyptusolie. Deze wordt gebruikt voor inhaleren en
masseren.

Dit soort heeft de sterkste citroengeur van alle
Eucalyptussen. Het blad wordt ook als
smaakmaker meegekookt, of in potpourri’s. ‘s
Winters vorstvrij of als kamerplant
overwinteren.
Een van de snelst en hoogst groeiende bomen ter wereld, vanuit Australië
(door ingrijpen van de mens) verspreid over de hele (sub)tropische
wereld. Het blad is vrijwel altijd grijzig getint en heeft een sterke mintgeur,
veroorzaakt de eucalyptusolie. Deze wordt gebruikt voor inhaleren en
masseren.

Een van de meest winterharde soorten!
Vorstbestendig tot -19°C. Langere periodes
van -10°C worden goed doorstaan mits met
droge voeten, (op goed gedraineerde grond)
De boom staat bekend om zijn zeer aromatische blad (bij kwetsing) en zijn
prachtige bastvorming. Het blad is lancetvormig en vrij klein 7-10cm De
witte bloemen lokken een keur aan insecten!
Een van de snelst en hoogst groeiende bomen ter wereld, vanuit Australië
(door ingrijpen van de mens) verspreid over de hele (sub)tropische
wereld. Het blad is vrijwel altijd grijzig getint en heeft een sterke mintgeur,
veroorzaakt de eucalyptusolie. Deze wordt gebruikt voor inhaleren en
masseren.

Vrij smal en langwerpig, grijs blad aan rode
steeltjes. De stam wordt spierwit.
Een van de snelst en hoogst groeiende bomen
ter wereld, vanuit Australië (door ingrijpen van
de mens) verspreid over de hele
(sub)tropische wereld. Het blad is vrijwel altijd grijzig getint en heeft een
sterke mintgeur, veroorzaakt de eucalyptusolie. Deze wordt gebruikt voor
inhaleren en masseren.

DE GEWELDIGSTE BOOM TER WERELD! 
Deze tropische Eucalyptus krijgt in de loop van
enkele jaren een wonderlijk fraaie bast! Alle
kleuren van de regenboog komen door, als je oude bomen in de tropen
ziet, dan denk je eerst aan schilderkunst... Ze komen voor in de
Filippijnen, Papoea Nieuw Guinea en Indonesië. Het blad is niet bijzonder,
de witte bloei uiteraard wel, ook de bijen zijn er dol op! In de zomer
kunnen de planten in een flinke pot naar buiten, in de winter (ruim)
vorstvrij en licht zetten. Je kan ze heel goed snoeien.

Dit soort is het logo van de Australische
Botanische Tuinen. Dieprood bloeiend met
langwerpig blad.
Een van de snelst en hoogst groeiende bomen
ter wereld, vanuit Australië (door ingrijpen van
de mens) verspreid over de hele (sub)tropische wereld. Het blad is vrijwel
altijd grijzig getint en heeft een sterke mintgeur, veroorzaakt de
eucalyptusolie. Deze wordt gebruikt voor inhaleren en masseren.

De echte eucalyptusboom uit Australië heeft
een opgaande groei, met regelmatig zijtakken.
De blauwgroen bedauwde blaadjes zijn
kenmerkend en natuurlijk ...de sterke frisse
geur.
Een van de snelst en hoogst groeiende bomen ter wereld, vanuit Australië
(door ingrijpen van de mens) verspreid over de hele (sub)tropische
wereld. Het blad is vrijwel altijd grijzig getint en heeft een sterke mintgeur,
veroorzaakt de eucalyptusolie. Deze wordt gebruikt voor inhaleren en
masseren.

Een populaire variëteit met rond blauwgrijs
blad, dit soort wordt ook veel gebruikt als
snijgroen in boeketten. De boom kan na
zachte winters flink hoog worden en ze
verdragen weinig planten in hun
wortelomgeving. In een grote pot of kuip
planten (minimaal 80x80x80cm) verdient
aanbeveling, jaarlijks knotten tot 2 m hoogte.
Een van de snelst en hoogst groeiende bomen ter wereld, vanuit Australië
(door ingrijpen van de mens) verspreid over de hele (sub)tropische
wereld. Het blad is vrijwel altijd grijzig getint en heeft een sterke mintgeur,
veroorzaakt de eucalyptusolie. Deze wordt gebruikt voor inhaleren en
masseren.

Een populaire soort voor de Aboriginals. Ze
gebruikten vroeger het zoete, witte sap, dat
door borende insecten op de grond sijpelt: het
manna van de Eucalyptus. Van het hout
werden schilden gemaakt en van de talloze
bolvormige oneffenheden op de stam werden drinkkommen gemaakt. Het
grijze, lancetvormige blad werd boven een vuur gehangen tegen koorts.
Bij jonge planten is het blad groener.
Een van de snelst en hoogst groeiende bomen ter wereld, vanuit Australië
(door ingrijpen van de mens) verspreid over de hele (sub)tropische
wereld. Het blad is vrijwel altijd grijzig getint en heeft een sterke mintgeur,
veroorzaakt de eucalyptusolie. Deze wordt gebruikt voor inhaleren en
masseren.
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Eucalyptus radiata

PEPERMUNT EUCALYPTUS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
643960 1/12 g  € 2,95 

Flacourtia jangomas

MADAGASCARPRUIM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644150 20 zaden  € 2,50 

Fouquieria splendens

JAKOB'S STAF 
(Engels: Devil’s Walking Stick,
Ocotillo)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644250 20 zaden  € 2,50 

Fremontodendron californicum

FLANELSTRUIK 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644270 5 zaden  € 2,95 

Fuchsia boliviana

BOLIVIAANSE FUCHSIA 
(Engels: Bolivian Fuchsia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644285 ± 50 zaden (0,15 g)  € 2,95 

Fuchsia paniculata

SERINGEN-FUCHSIA 
(Engels: Shrubby Fuchsia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644340 ± 50 zaden  € 2,95 

Fuchsia procumbens

KRUIPENDE FUCHSIA 
(Engels: Creeping Fuchsia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644355 0,05 g  € 2,50 

Galtonia candicans

KAAPSE HYACINT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644370 20 zaden  € 3,95 

Gardenia thunbergii

HOUTEN ROOS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644400 20 zaden  € 3,95 

Guihaia argyrata

GUANGXIPALM 
(Engels: Dainty Lady Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644420 10 zaden  € 2,95 

Hakea laurina

ZEE-EGEL PROTEA 
(Engels: Pincushion Hakea, Sea
Urchin)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644450 5 zaden  € 3,95 

Hardenbergia violacea

AUSTRALISCHE BLAUWE REGEN 
(Engels: Native Sarsparilla, Coral
Pea)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644470 10 zaden  € 2,95 

Hebe Andersonii-Hybriden
'Variegata'

VERONICA-STRUIKJE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644500   € 1,95 

Hedychium gardnerianum

GEMBERLELIE 
(Engels: Kahili Ginger, Kahila
Garland-Lily or Ginger Lily)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644520 10 zaden  € 2,95 

Hibiscus Moscheutos-Hybriden
'Disco Belle Mix' F1

CHINESE TUINROOS 
(Engels: Rose Mallow, Rose of
China)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644600 10 zaden  € 3,50 

Jubaea chilensis

CHILEENSE WIJNPALM 
(Engels: Coquito Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644680 3 grote zaden  € 2,95 

Kennedia rubicunda

ZWARTE KORAAL-ERWT 
(Engels: Dusky Coral Pea)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644700 15 zaden  € 2,50 

Bekend als de “White Top Peppermint”. Deze
boom levert een sterke pepermuntolie. Als
potplant heel decoratief, het blad is kruiselings
per paar gerangschikt. ‘s Zomers kan de plant
buiten, ‘s winters koel overwinteren.
Een van de snelst en hoogst groeiende bomen ter wereld, vanuit Australië
(door ingrijpen van de mens) verspreid over de hele (sub)tropische
wereld. Het blad is vrijwel altijd grijzig getint en heeft een sterke mintgeur,
veroorzaakt de eucalyptusolie. Deze wordt gebruikt voor inhaleren en
masseren.

In de tropen een populaire vruchtboom, die na
kruisbestuiving kersachtige vruchten geeft.
Teel dus 3-4 planten tegelijk in een grote pot
om zeker te zijn van goede vruchtzetting! De
vruchten kunnen rauw gegeten wordenmaar je
maakt er ook een lekkere jam van. Van de schors wordt een medicijn
gemaakt. De planten kunnen ‘s zomers naar buiten en ‘s winters binnen
overwinteren.

Een plant met lange, stekelige stengels.
Zwiepend trotseren ze de warmste
woestijnwind. In woestijngebieden van Zuid-
West US staan er vele! De lange, oranje, pijpvormige bloemen staan in
trossen bovenin de plant. De takken branden overigens goed en zeer lang
(toortsen van de Indianen)

Deze behaarde plant (zowel stengels als
bladeren) is afkomstig uit Californië en Mexico.
Raak de plant zo weinig mogelijk aan, de
haartjes laten namelijk gemakkelijk los! De
schotelvormige, gele bloemen verschijnen
vanaf de vroege lente tot ze voor de vorst terug in de kas of serre gaan.
Indien die voldoende verwarmd is bloeit de Flanelstruik zelfs de hele
winter door. De planten kunnen lichte vorst verdragen tot -5°C. Als de
bloemen zijn uitgebloeid verschijnen er soms langwerpige vruchten. Zet ze
op een zonnige plek en geef normaal water en af en toe mest.

In tropisch Zuid-Amerika is dit de meest
bekende fuchsia en al door de Inca’s zeer
geliefd vanwege de eetbare bessen! Omdat de
planten al zolang in cultuur zijn is er veel
variatie ontstaan. Meestal geven ze volle trossen met dunne, langwerpige,
vuurrode bloemen. De plant is vorstgevoelig, dus ‘s winters naar binnen
maar NIET snoeien, dat mag pas na de bloei, want de knoppen worden
eind december aangelegd.

Een fantastische orangerieplant met enorme
groeikracht! Op een hoogte van 2-3 m (met
dikke stengels) gaat de plant rijk bloemen met
trossen lilaroze pijpvormige bloemetjes. Na de
bloei ontstaan schitterende donker bessen, die goed te eten zijn! Alleen de
naam doet denken aan een fuchsia... Geef ze een grote pot en een plek in
de zon of halfschaduw, zeer voedzame grond en op tijd water wordt erg
gewaardeerd... regelmatig snoeien mag overigens ook, als je de plant te
hoog of niet vol genoeg vindt. De plant kan slechts een klein nachtvorstje
hebben, zet deze dus op tijd vorstvrij, de plant groeit van oorsprong in
Zuid-Mexico tot Panama.

Een unieke Fuchsia wat betreft bloei en groei:
de planten kruipen of hangen, het is een
bescheiden groeier. De bloemetjes hebben een
gele hals, van binnen en van buiten, het halsje
heeft 4 opengeslagen “flapjes” in het groen met purper. De stamper is
groengeel (in het midden) en de stuifmeeldragers purper en lichtblauw
aan oranje steeltjes... Werkelijk een regenboog aan kleuren in dit subtiele
bloempje! Na de bloei ontstaan knalrode besjes met zaden.

Een geurwondertje uit Zuid-Afrika. Stevige,
vlezige stengels, 120 cm lang met iets
knikkende klokbloemen in helderwitte kleur.

De naam dankt deze boeiende plant aan de
roosvormige, verhoute vruchten, een
blikvanger! Zet de plant uiteindelijk in een
grote pot, na 3 jaar verschijnen de witte,
enkelbloemige, héérlijk geurende bloemen van
wel 7-8 cm doorsnee!

Het diep ingesneden (slanke) blad groeit in
waaiervorm. In de natuur wordt het blad tot
1m in diameter! De kleur is heldergroen met
zilverkleurige onderkant. Er vormt zich
nauwelijks een stammetje; de plant verdraagt vorst tot -8°C.

Een familielid van de Protea’s; het lange (15
cm) smalle blad doet Eucalyptusachtig aan. De
bloemen komen na enkele jaren nauwkeurige
teelt: speldenkussenvorm, rood met gele uiteinden.

Een klimmende, bladhoudende kuipplant met
stevig, lancetvormig blad en heldere trosjes
purper-gekleurde bloemetjes, elk met een geel
hartje. Zet ze lekker in de zon. Het blad geeft een heerlijk, zachtzoet
aroma aan elke thee.

Een hartstikke leuk nazomer- en herfstplantje
omdat de bloei dan begint en omdat het
leerachtige, bonte blad tot aan de vorst mooi
blijft. Vroeger viel dit soort onder de
Veronica’s, de bloeivorm is in de bekende smalle trosvorm, helderlila van
kleur. Ze kunnen enige vorst verdragen.

De bekendste, gemakkelijkst te telen
Siergember. Groeit net zo gemakkelijk als de
Canna. Het grote, brede blad verschijnt eerst.
Aan het eind van de 2e zomer bloeit de majesteitueuze plant met 1,5-2m
hoge stengels. Per stengel geuren tientallen goudgele bloemen met rode
meeldraden…

Rijkbloeiende tuinhybride met zeer grote,
kelkvormige bloemen (tot 25cm doorsnee), in
roze, rode en witte tinten. Hoogte 100 cm. De groei is stevig rechtop met
sterk en gezond blad. Verdraagt matige vorst. De bloei is bij vroege zaai
het zelfde jaar: VI-X.

De meest winterharde vederpalm! Deze
Chileense palm wordt aldaar wel tot 25m hoog
en heeft dan een stamdoorsnee van 2m! De
grootste palm ter wereld. Bij ons een
succesvolle potplant (mag in de zon) en blijft dan bescheiden in afmeting,
omdat de groei langzaam is. Op een beschutte plek goed buiten te
overwinteren. Van het stamsap wordt wijn gemaakt, vandaar de naam.
Ontkieming bij 30°C!

Een gemakkelijk groeiende klimmer. De jonge
scheuten zijn met donkere haartjes bedekt. de
prachtige rode, bijzonder gevormde bloemen,
staan in trosjes bij elkaar. Afkomstig uit Oost-
Australië.
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Kigelia africana

WORSTENBOOM 
(Engels: Sausage Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644740 10 zaden  € 3,95 

Leucadendron 'Mixed'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644900 15 zaden  € 2,95 

Leucaena leucocephala

Leveringsmaanden: het gehele jaar
644950 15 zaden  € 1,95 

Leucospermum cordifolium

KNIKKEND SPELDENKUSSEN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645000 15 zaden  € 2,95 

Melaleuca 'Mixed'

(Engels: Honey Myrtle Mix,
Paperbark Mix)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645130 0,1 g  € 2,95 

Melia azedarach

CHINESE KRALENBOOM 
(Engels: China Berry Tree / Pride of
India)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645150 10 zaden (5 g)  € 1,95 

Mimosa pudica

KRUIDJE-ROER-ME-NIET 
(Engels: Sensitive Plant)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645200 ± 540 zaden (3 g)  € 1,50 
645200.1 ± 17.500 zaden (100 g)  € 15,00 
645200.2 ± 175.000 zaden (1 kg)   € 95,00 

Musa velutina

RODE- OF ASAM-BANAAN 
(Engels: Pink Velvet Banana)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645250 15 zaden  € 2,95 

Nelumbo nucifera 'Alba'

INDISCHE LOTUS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645310 5 zaden  € 3,95 

Nelumbo nucifera 'Creme'

INDISCHE LOTUS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645320 5 zaden  € 3,95 

Nelumbo nucifera 'Red'

INDISCHE LOTUS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645330 5 zaden  € 3,95 

Nerium oleander

OLEANDER 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645340 ± 100 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Pandorea jasminoides

(Engels: Bower Vine, Bower of
Beauty)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645380 20 zaden  € 1,95 

Passiflora alata rode

PASSIEBLOEM 
(Engels: Passion Flower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645390 15 zaden  € 3,95 

Passiflora actinia

ZEE-ANEMOON-PASSIEBLOEM 
(Engels: Passion Flower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645395 15 zaden  € 3,95 

Passiflora ambigua

MAYA PASSIEBLOEM 
(Engels: Passion Flower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645398 15 zaden  € 3,95 

Vooral bekend vanwege de wonderlijke
huidcrème, maar Afrikaners halen uit veel
delen van deze boom genezing, w.o. de
worstvormige vruchten. Aan hangende
stengels ontluiken klokvormige, meestal bordeauxrode, trompetvormige
bloemen. Deze bloeien ‘s nachts en worden door vleermuizen bestoven.

Veldgeoogst mengsel. Inheems in Zuid-Oost-
Afrika. Deze groenblijvende struiken geven u
de rijke verscheidenheid van de safari op uw
eigen terras ! Verschillende bladvormen,
kleurige warmgetinte vruchtachtige bloemen.

Een familielid van de mimosa, dat kan je wel
zien aan het geveerde blad en aan de ronde
pluisvormige bloemetjes. Een bekend
schaduwboompje in koffie-, rubber-, cacao- en
quinineplantages. Het jonge blad is eetbaar.
De plant bloeit aan eenjarig hout met
crèmegele bolletjes. De peulen die erna
ontstaan bevatten zaden die populair zijn als kralen voor een ketting…

Inheems in heel zuidelijk Afrika. Deze
struikachtige telg van de Proteafamilie geeft
stevig blad en beloont de kweker met
geeloranje tot roze bloei. De bloem lijkt op een
kussen met spelden, exotische schoonheid!

Een “ontdekkingszakje”! Dit geslacht bevat
struikjes die met heldere kleuren bloeien:
rood, oranje en purper. De bloeivorm lijkt op
Mimosa en lampenpoetser (Callistemon). 
Gemakkelijk te telen!

Een gemakkelijk te telen kuipplant (verdraagt
enige vorst) met vrij groot blad en grote
trossen met lichtlila bloemetjes. Deze groeien
uit tot dezelfde trossen lichtgele bessen. Let op: de bessen zijn giftig,
hoewel ze ook als insecticide en in geneesmiddelen worden gebruikt.

Het bekende plantje, dat zijn blaadjes
dichtklapt bij aanraking. Ook voor in huis, leuk
voor kinderen: 'n sensatie.

Een kleine bananensoort, die in een (grote)
pot heel goed tot bloei en vruchtzetting komt.
De nerven en stam zijn al versierd met een
rode gloed, maar de bloem is helemaal een
beauty: paars met rozerood. Daarna ontstaan de rozerode, kleine
banaantjes. De plant is redelijk koudebestendig, wel voor vorst
beschermen.

Boeiende geheimzinnige plant, door z'n
vernuftige aanpassing aan het moeras-milieu.
De bladeren zijn groot en rond, de bladsteel zit
in het midden. De wonderschone WITTE
bloemen doen in eerste aanblik denken aan
onze waterlelie, maar in het midden staat de typerende, afgeplatte
bloembodem, waar in holletjes de zaden ontstaan.  
Als toegift zijn alle delen van de plant eetbaar: bloem, (onrijpe) zaden,
blad en dikke wortel! 
Gemakkelijk uit zaad te telen, zie de uitgebreide zaai-aanwijzing.

Boeiende geheimzinnige plant, door z'n
vernuftige aanpassing aan het moeras-milieu.
De bladeren zijn groot en rond, de bladsteel zit
in het midden. De wonderschone CRÈMEGELE
bloemen doen in eerste aanblik denken aan
onze waterlelie, maar in het midden staat de typerende, afgeplatte
bloembodem, waar in holletjes de zaden ontstaan.  
Als toegift zijn alle delen van de plant eetbaar: bloem, (onrijpe) zaden,
blad en dikke wortel! 
Gemakkelijk uit zaad te telen, zie de uitgebreide zaai-aanwijzing.

Boeiende geheimzinnige plant, door z'n
vernuftige aanpassing aan het moeras-milieu.
De bladeren zijn groot en rond, de bladsteel zit
in het midden. De wonderschone ROZERODE
bloemen doen in eerste aanblik denken aan
onze waterlelie, maar in het midden staat de typerende, afgeplatte
bloembodem, waar in holletjes de zaden ontstaan.  
Als toegift zijn alle delen van de plant eetbaar: bloem, (onrijpe) zaden,
blad en dikke wortel! 
Gemakkelijk uit zaad te telen, zie de uitgebreide zaai-aanwijzing.

Een van de meest bekende kuipplanten, zeer
bekend rond de Middellandse Zee en verder
oostwaarts. Zet ze goed zonnig en houdt ze
vochtig, bij extreme warmte is enige schaduw
beter, vanwege de beperkte wortelgroei in een
pot. Op een beschutte plek in de tuin kan de plant bij zachte winters
jarenlang overleven. Wie geen risico neemt: zet de plant licht en koel, 5-
10°C is ideaal.  
Let op: alle plantdelen zijn GIFTIG!

Een subtropische slingerplant uit oostelijk
Australie. De trompetvormige bloemen zijn
bleekroze met een dieproze keeltje, ±4cm
lang. Bloei volgt elkaar op tot einde zomer:
lang genot! Lichte vorst? Geen probleem. De Griek Pandorea liet in de
mythologie boze geesten ontsnappen uit een verzegelde kist, dit verwijst
naar de vele zaden die ontsnappen uit de vruchten…

De verkleinde versie van P. quadrangularis zou
je zeggen!  
Toch nog ruim 10cm in doorsnee en zeer
geurend! De rode kroonbladeren harmoniëren
spannend met de paars-witte corona. De planten overwinteren graag koel
en overleven de vorst niet.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Een interessante passiebloem, die enige vorst
verdraagt, vrij groot (ongelobd) blad heeft
en… (daar gaat het om) een prachtige bloei
heeft: de kroon- en kelk-bladeren zijn wit met
een spanwijdte van bijna 10 cm. De zeer lange stralenkrans is violet met
witte banden. De heerlijk zoete geur van zowel de bloem als het
vruchtvlees maken het tot een zeer gewilde soort. Uiteraard zijn de
vruchten eetbaar.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Dit tropische soort kan ‘s zomers in potten
naar buiten en geeft naast de fantastische
bloei: goede eetbare vruchten (de granadilla).
De grote bloemen kunnen wel tot 12 cm in
doorsnee worden en hebben wit-roze kelkbladen en roze gespikkelde
kroonbladen. De corona is lang en wit met vlammend paarse uiteinden.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.
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https://www.vreekenszaden.nl/645395-passiflora-actinia
https://www.vreekenszaden.nl/645398-passiflora-ambigua
https://www.vreekenszaden.nl/645398-passiflora-ambigua


Passiflora caerulea

BLAUWE PASSIEBLOEM 
(Engels: Passion Flower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645400 ruim 50 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Passiflora caerulea 'Constance
Eliott'

PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645420 15 zaden  € 3,95 

Passiflora caerulea 'Mixed
Varieties'

PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645440 15 zaden  € 3,95 

Passiflora capsularis

VANILLE PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645450 15 zaden  € 3,95 

Passiflora cincinnata

PASSIEBLOEM 
(Engels: Passion Flower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645460 15 zaden  € 3,95 

Passiflora edulis 'Edulis'

PAARSE PASSIEVRUCHT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645500 25 zaden  € 1,95 
645500.1 500 zaden (10 g)  € 9,95 

Passiflora edulis 'Flavicarpa'

GELE PASSIEVRUCHT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Passiflora edulis 'Frederick'

RODE PASSIEVRUCHT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645530 15 zaden  € 3,95 

Passiflora edulis 'Mixed Varieties'

PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645550 15 zaden  € 2,95 

Passiflora foetida fluminensis

JUFFERTJE-IN-'T GROEN-
PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645580 15 zaden  € 3,95 

De meest bekende en een van de meest
winterharde soort. De bloemen zijn wit met
een blauwe buitenste corona. Met een goede
zomer ontstaan de eetbare oranje vruchten in
de vorm van een kippenei.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Een smetteloos witte, geurige cultuurvariëteit
uit de blauwe passiebloem. Ook dit ras is
redelijk winterhard en vormt feloranje
vruchten.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

De meest bekende, een van de meest
winterharde soorten. Voor kwekers is dit een
ideaal mengsel om mee te kruisen. Vele
variaties vindt u in dit mengsel, een boeiend
experiment! Met een goede zomer ontstaan de eetbare oranje vruchten in
de vorm van een kippenei.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Het bloemetje mag dan in uiterlijk niet zo
opvallen (citroengeel 2-6 cm groot), de geur is
des te aantrekkelijker: heerlijk zoet met
vanille-aroma. Dit soort is zelfbestuivend.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend
avontuur! Belangrijk daarbij is regelmatige aanvoer van vers zaad, anders
duurt de kieming erg lang of blijft uit. Door samenwerking met de
Nationale Collectie Passiflora zijn we verzekerd van een succesvol en
bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal in de zomer, van mei-
november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd van februari-mei aan te
bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien mogelijk. Week de zaden
eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een luchtig mengsel van 3/4
gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder bedekking van een kap
of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het 1e stel blaadjes
gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door kruisbestuiving;
enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele soorten zijn bestand
tegen onze winters buiten, andere moet u behandelen als kuipplant.

Grote bloemen, blauwpurper met een sierlijke,
gekrulde corona. Lichtgeurend. De teelt in
potten is gemakkelijk en de bloei uitbundig!
Zaaien van passiebloemen is een boeiend
avontuur! Belangrijk daarbij is regelmatige aanvoer van vers zaad, anders
duurt de kieming erg lang of blijft uit. Door samenwerking met de
Nationale Collectie Passiflora zijn we verzekerd van een succesvol en
bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal in de zomer, van mei-
november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd van februari-mei aan te
bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien mogelijk. Week de zaden
eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een luchtig mengsel van 3/4
gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder bedekking van een kap
of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het 1e stel blaadjes
gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door kruisbestuiving;
enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele soorten zijn bestand
tegen onze winters buiten, andere moet u behandelen als kuipplant.

Hoewel in de wereld dit soort vooral om de
eetbare vruchten bekend is, mag u eerst
genieten van de prachtige bloemen: 8 cm in
doorsnee met een buitenste corona, die eerst
lilablauw en aan de lange uiteinden wit en
krullend is.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

De bloei is als de vorige, dit ras vormt sterke
gele vruchten. Een mandje met gele en paarse
vruchten is een exotisch plaatje…
Zaaien van passiebloemen is een boeiend
avontuur! Belangrijk daarbij is regelmatige
aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of blijft uit. Door
samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we verzekerd van
een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal in de zomer,
van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd van februari-
mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien mogelijk.
Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een luchtig
mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Bloeit als voorgaande 2 rassen. Bijzonder aan
deze variëteit is, dat de plant zelf-bestuivend is
en heerlijk geurende, grote paarsrode
vruchten vormt.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend
avontuur! Belangrijk daarbij is regelmatige aanvoer van vers zaad, anders
duurt de kieming erg lang of blijft uit. Door samenwerking met de
Nationale Collectie Passiflora zijn we verzekerd van een succesvol en
bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal in de zomer, van mei-
november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd van februari-mei aan te
bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien mogelijk. Week de zaden
eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een luchtig mengsel van 3/4
gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder bedekking van een kap
of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het 1e stel blaadjes
gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door kruisbestuiving;
enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele soorten zijn bestand
tegen onze winters buiten, andere moet u behandelen als kuipplant.

De voorgaande 3 rassen (en nog meer) met
paarse, gele en rode vruchten. Geef ze een
plekje in uw kas!
Zaaien van passiebloemen is een boeiend
avontuur! Belangrijk daarbij is regelmatige
aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of blijft uit. Door
samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we verzekerd van
een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal in de zomer,
van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd van februari-
mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien mogelijk.
Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een luchtig
mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Behaarde stengels en blad, na krachtige groei
ontstaan de bloemknoppen, die door zeer fijn
vertakte schutblaadjes worden omgeven (net
Nigella). Bij opening komt de mooie, witte
bloem openbaar! De vrucht wordt weer omsloten door de fraaie
schutblaadjes. De kleine vruchten zijn erg lekker.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.
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Passiflora gibertii

PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645610 15 zaden  € 3,95 

Passiflora gracilis

PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645630 15 zaden  € 3,95 

Passiflora incarnata

PASSIEBLOEM 
(Engels: May Pop, May Apple)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645670 5 zaden  € 3,95 

Passiflora ligularis

ZOETE GRANADILLA 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645690 15 zaden  € 2,95 

Passiflora loefgrenii ‘Corupa’

PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645700 15 zaden  € 3,95 

Passiflora maliformis

PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645701 15 zaden  € 2,95 

Passiflora manicata

RODE KUIP-PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645702 15 zaden  € 3,95 

Passiflora mollissima

BANAAN-PASSIEVRUCHT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645710 15 zaden  € 2,95 

Passiflora morifolia

PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645720 15 zaden  € 3,95 

De bloemen van dit sterke soort zijn
middelgroot en zachtpaars met wit van kleur.
De soort moet vorstvrij over-winteren (+2°C).
Een gevestigde plant (in de kas) geeft
dagelijks 10-30 bloemen, geurend en zeer
aantrekkelijk voor o.a. vlinders.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

De enige echte éénjarige passiebloem, hij
groeit in de zomer tot een lengte van 2  
meter met een massa aan kleine groenwitte
bloempjes, gevolgd door een overvloed aan
helderrode vruchtjes. Zelfbestuivend.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

MOMENTEEL UITVERKOCHT. Een van de
meest winterharde soorten mits de groeiplek
drogend of goed gedraineerd is. De bloemen
zijn groot en variabel van kleur: wit,
zachtpaars of lila. Deze variatie komt binnen 1 plant voor! De grote,
bolronde, eetbare vruchten zijn lichtgeel. Belangrijk is ook de heilzame
werking van het blad (tincturae passiflorae).
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Door kenners worden de vruchten van dit
soort als de verrukkelijkste van alle
passievruchten beschouwd. Als u er in ons
land een vrucht aan kan kweken, moet u dat
melden, want het lukt moeilijk! Gelukkig is de
bloem ook erg mooi: groot, opzichtig, witroze met paars. Het blad is groot
en hartvormig (tot 15 cm lang!). Houdt de plant warm, ook in de winter.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Vrij grote bloem, 9cm doorsnee, diepwijnrood
met plat groeiende corona: paars met witte
uiteinden en een zeer sierlijk uitstekende
stamper-en-meeldraden-partij (vooral de
gespikkelde stijlen!). De langwerpige vruchten
kunnen 8cm worden.  
Overwinteren op 10-15°C.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Een heerlijk geurende en prachtige bloem! De
kroonbladen richten zich achterwaarts en
tonen de prachtige purperen spikkels. De
corona is lang en komvormig gerangschikt:
paars met wit. De bolvormige vruchten kunnen
wel 5cm worden en zijn zoet als druiven.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

De rode bloemen bloeien 2 dagen en volgen
elkaar op van april-september! Kweek de plant
in een flinke pot, ze staan graag buiten en
kunnen (dus) beter tegen een koelere zomer
dan de beroemde rode vitifolia (die beter in de
kas of serre bloeien).
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Adembenemende dieproze bloemen, die in
potteelt gemakkelijk tot vruchtzetting komen.
De vruchten zijn geel, langwerpig
(auberginevorm) en heel smakelijk. Niet te
koud overwinteren, het is een tropische
klimmer.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Dit soort is allereerst belangrijk als voedsel
voor heliconiinae vlinders. De plant herstelt
zich met gemak van een vreterijcessie. Ook als
lokplant voor de natuurlijke vijand van de
wolluis (Crytolaemus montrouzieri), ideaal in
een kas met kwetsbare andere planten. Na de kleine, gele of wit met
bleekpaarse bloemen ontstaan sierlijke, langwerpige, donkerpaarse
vruchten. Zelfbestuivend.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.
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https://www.vreekenszaden.nl/645610-passiflora-gibertii
https://www.vreekenszaden.nl/645610-passiflora-gibertii
https://www.vreekenszaden.nl/645630-passiflora-gracilis
https://www.vreekenszaden.nl/645630-passiflora-gracilis
https://www.vreekenszaden.nl/645670-passiflora-incarnata
https://www.vreekenszaden.nl/645670-passiflora-incarnata
https://www.vreekenszaden.nl/645690-passiflora-ligularis
https://www.vreekenszaden.nl/645690-passiflora-ligularis
https://www.vreekenszaden.nl/645700-passiflora-loefgrenii-corupa
https://www.vreekenszaden.nl/645700-passiflora-loefgrenii-corupa
https://www.vreekenszaden.nl/645701-passiflora-maliformis
https://www.vreekenszaden.nl/645701-passiflora-maliformis
https://www.vreekenszaden.nl/645702-passiflora-manicata
https://www.vreekenszaden.nl/645702-passiflora-manicata
https://www.vreekenszaden.nl/645710-passiflora-mollissima
https://www.vreekenszaden.nl/645710-passiflora-mollissima
https://www.vreekenszaden.nl/645720-passiflora-morifolia
https://www.vreekenszaden.nl/645720-passiflora-morifolia


Passiflora palmeri sublanceolata

PASSIEBLOEM 
(Engels: Passion Flower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645730 15 zaden  € 3,95 

Passiflora nitida

PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645740 15 zaden  € 3,95 

Passiflora pallens

PASSIEBLOEM 
(Engels: Passion Flower)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645750 15 zaden  € 3,95 

Passiflora quadrangularis

KONINGSPASSIEBLOEM 
(Engels: Giant Granadilla)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645760 15 zaden  € 2,95 

Passiflora seemannii

BLAUWE PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645765 15 zaden  € 3,95 

Passiflora setacea

BORST PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645766 15 zaden  € 3,95 

Passiflora subrotunda

RONDE PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645769 15 zaden  € 3,95 

Passiflora subpeltata

WITTE PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645770 15 zaden  € 3,95 

Passiflora tarminiana 'Bailadores'

BANAANPASSIEVRUCHT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645771 15 zaden  € 3,95 

MOMENTEEL UITVERKOCHT. Komt uit Belize,
bloeit hetzelfde jaar van zaaien al! De grote,
roze bloemen zijn de beloning. Geef de
potgrond extra kalk.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

MOMENTEEL UITVERKOCHT. Aparte, grote
bloemen met achterover geslagen wit
bloemblad en komvormige naar voren gerichte
corona met sliertjes in dieppaarse kleur. Dit
tropische soort vormt eetbare, oranje
vruchten. Decoratief is ook het tweezijdig glanzende blad. Kieming is
langzaam en onregelmatig.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

MOMENTEEL UITVERKOCHT. De bloem
vertoont grote gelijkenis met de P. gibertii. De
kafnaald is langer, de geur van zowel de bloem
als de vrucht is heerlijk! Zelfbestuivend, dus
grote kans op vruchten.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

We beschrijven deze prachtige bloem van
buiten naar binnen: 5 witte kelkbladen met
rode blos, kruiselings geplaatst: 5 dieperrood
gekleurde kroonbladen, afgezet met een krans
van de violetblauwe, gekrulde corona en in het centrum de decoratieve
stamper en meeldraden. De vruchten zijn groot (tot 30 cm lang en wel 4
kg zwaar!) en natuurlijk eetbaar. De rijpe kleur is lichtgroen. Kieming is
langzaam en onregelmatig. (Zie ook 645370)
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Een wonderschone soort met lilablauwe
kelkbloemen en stralenkrans. Het is echt een
warmteminner, ook 's winters. Zet de planten
in een grote pot met veel voeding. Na enige
jaren flinke groei zal de plant gaan bloeien.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Deze soort is nog niet zo lang in cultuur... het
werd wel tijd, want de 10 cm grote, witte
bloemen zijn niet te versmaden. De kelk- en
kroonbladen en corona zijn wit, de stamper is
purper en de meeldraden zijn geel. Aan de
achterzijde zijn de kelkblaadjes purper gemarmerd, een bloem met een
mooie keerzijde!
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Een subtropisch soort, dat bij zachte winters
en enige bescherming bij ons overwintert.
Allereerst vallen de stevige, leerachtige
blaadjes op, ze kleuren van frisgeel naar
blauwgroen. De heerlijk geurende, slanke
bloemen zijn 5 cm in doorsnee en komen jaarlijks in flinke aantallen. De
hoofdzakelijke kleur is blauw tot lilapurper.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Een echte ‘collectorsitem’ vanwege de
hagelwitte, middelgrote bloemen. De bloem
staat wel 2 dagen open! De plant groeit niet
overdreven weelderig, daardoor is deze
geschikt voor potteelt in de kamer.
Vruchtzetting sporadisch, wel zelfbestuivend.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Een zeldzame, sinds 2004 beschikbare variëteit
van de vroeger geheten P. mollissima. De
helder witte bloemen zijn verstilde vreugde...
en de langwerpige vruchten een smakelijke
beloning.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.
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Passiflora tenuifila

PASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645772 10 zaden  € 3,95 

Passiflora tripartita ‘Mucuchies’

BANAANPASSIEVRUCHT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645773 15 zaden  € 3,95 

Passiflora tulae

ROZE PASSIEBLOEM 
(Engels: Mountain Love in the Mist)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645775 15 zaden  € 3,95 

Passiflora vespertilio

ZWARTE PASSIEVRUCHT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645778 15 zaden  € 3,95 

Passiflora vitifolia

WINGERDPASSIEBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645780 15 zaden  € 3,95 

Phygelius 'Species Mixed'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645800 20 zaden  € 3,95 

Pistacia terebinthus

BIJBELSE TEREBINTH 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645830 10 zaden  € 2,95 

Pittosporum tenuifolium

KOHUHU 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645834 30 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Plumeria species 'Mixed'

FRANGIPANI 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645880 25 zaden  € 2,95 

Protea compacta

ROZE BOTRIVIER-PROTEA 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645900 10 zaden  € 2,50 

Protea coronata

GROENE PROTEA 
(Engels: Green Sugarbush)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
645950 10 zaden  € 2,50 

Protea cynaroides

KONINGS- OF REUZEN-PROTEA 
(Engels: Giant or King Protea)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646000 10 zaden  € 2,50 

Protea eximia

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646100 10 zaden  € 2,50 

De prachtige, grote drielobbige bladeren vallen
eerst op, vooral ook door de lichtgroene
marmering. Verrassend helder zijn de witte,
middelkleine bloemen (6cm doorsnee) die al
snel door zelfbestuiving een massa ovaalronde
vruchten geven, net kippeneieren!
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Een prachtige kweekvorm van de P. mollissima
(oude benaming). Adembenemende lichtroze
bloemen,  
die in de pot geteeld gemakkelijk tot
vruchtzetting komt. De vruchten zijn geel,
langwerpig (aubergine-vorm) en heel smakelijk. Niet te koud
overwinteren, het is een tropische klimmer.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Dit ras uit Puerto Rico geeft slanke, roze (5-7
cm) bloemen. De planten bloeien al op jonge
leeftijd, geniet van deze succesvolle plant die
ook zeer goed op de vensterbank zal groeien
en bloeien. Het blad is stevig en glanzend…
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Het eerste dat opvalt zijn de grappige,
driehoekige, als vlinders of vleermuis
gevormde bladeren: groen aan de bovenkant
en mat groen van onderen met bruine puntjes.
De bloemen zijn 2-3 cm en groen-wit van
kleur, niet opvallend maar van dichtbij wonderschoon! De plant moet ruim
vorstvrij overwinteren, ze komen in het wild voor in Suriname. De vruchten
zijn tamelijk donker.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

De trots van Kew Gardens: de mooiste
helderrode passiebloem. De bloem is groot (tot
20 cm doorsnee) met smal bloemblad en een
kleine corona. Het blad lijkt op wingerdblad.
Deze “subtroop” kan ‘s zomers naar buiten.
Zaaien van passiebloemen is een boeiend avontuur! Belangrijk daarbij is
regelmatige aanvoer van vers zaad, anders duurt de kieming erg lang of
blijft uit. Door samenwerking met de Nationale Collectie Passiflora zijn we
verzekerd van een succesvol en bijzonder sortiment. De bloeitijd is meestal
in de zomer, van mei-november. In de cyclus van de plant is een zaaitijd
van februari-mei aan te bevelen, met extra zorg is echter jaarrond zaaien
mogelijk. Week de zaden eerst 1 dag in melk, vervolgens zaaien in een
luchtig mengsel van 3/4 gezeefde turfmolm en 1/4 gewassen zand, onder
bedekking van een kap of folie. Kiemtemperatuur 25-30°C, luchten als het
1e stel blaadjes gevormd is. De meeste soorten krijgen vruchten door
kruisbestuiving; enkele zelfbestuivers worden apart vermeld. Enkele
soorten zijn bestand tegen onze winters buiten, andere moet u
behandelen als kuipplant.

Een edelsteen onder de tuinbloeiers en
potgroeiers met opvallende stervormige,
hemelsblauwe klokbloemen, die in de knop
eerst opzwellen tot schijnbare ballonnetjes. Ze
bloeien van juli tot oktober toe ! De plant blijft
compact. Ook heel geschikt als kamerplantje!

Een boom, die rond de Middellandse Zee
gemeen goed is. Het geveerde blad is stevig
en tamelijk goed tegen droogte bestand. De
groeitoppen zijn decoratief rood getint. Leuk
als gesnoeide kuipplant. De plant is eenhuizig,
u heeft een mannelijke en vrouwelijke plant nodig voor vruchtzetting. De
kleine vruchten rijpen via lila naar donkerblauw en (gedroogd) bruin. Op
Arabische markten worden de laatste als specerij verkocht om de typische
harsachtige smaak: “butim”.

Bloemisten werken graag met de takken (als
snijgroen) van deze Nieuw-Zeelandse,
wintergroene struik. In een kuip kan de forse
plant zelfs een graadje vorst verdragen. Als
kamerplant in een koele kamer of
onverwarmde hal (wel licht!) is dit een krachtpatser. 's Zomers lekker naar
buiten met deze plant. Op oudere leeftijd gaat de plant bloeien met
chocoladekleurige tot donkerpurperen bloemetjes, die 's avonds heerlijk
zoet geuren. Na de bloei ontstaan de vruchtjes met kleverige, zwarte
zaden, waar de plant wel de bijnaam "kleefzaad" aan dankt.

We zijn blij, dat we weer een goede bron
hebben gevonden voor deze bijzondere plant!
Dit familielid van de oleander (ook giftig)
vormt een volle struik, die bij ons in potten
moet worden geteeld, regelmatig snoeien… De
teelt als bonsai is heel populair, er ontstaat namelijk vrij snel een mooie,
dikke stam. De bloemen bestaan in heldere kleuren: wit, geel, roze, lila,
oranje en rood met allerlei tussen- en dubbelkleuren. Ze hebben 5
bloemblaadjes, die als een windmolentje elkaar in het centrum overlappen.
Deze beauty heeft nog een aantrekkelijke toegift: de heerlijke geur, die ‘s
avonds en ‘s nachts vrijkomt! We bieden momenteel een mengsel van
witte, gele en oranje tinten.

De bloem van deze lage struik is lichtroze, met
in het centrum een zilver lilaroze bloemhoofd.
Even een algemene verkenning van deze
importzaden. Deze plant met zijn
fluweelachtige bloem (suikerbossie) is
typerend voor Z-O Afrika en de Kaap. De teelt is gemakkelijk, u krijgt op
verzoek een uitgebreide zaai- en teeltbeschrijving en natuurlijk: bij ons is
het een kuipplant, dus 's winters koel overwinteren.

De plant heeft een goede groeikracht en geeft
op volwassen leeftijd volle, groene bloemen,
omsloten door purperkleurig blad.
Even een algemene verkenning van deze
importzaden. Deze plant met zijn fluweelachtige bloem (suikerbossie) is
typerend voor Z-O Afrika en de Kaap. De teelt is gemakkelijk, u krijgt op
verzoek een uitgebreide zaai- en teeltbeschrijving en natuurlijk: bij ons is
het een kuipplant, dus 's winters koel overwinteren.

Bloemen kunnen een doorsnee van 20cm
bereiken ! Rozerode kelkbladeren en een breed
en plat zilverlila bloemcentrum.
Even een algemene verkenning van deze
importzaden. Deze plant met zijn fluweelachtige bloem (suikerbossie) is
typerend voor Z-O Afrika en de Kaap. De teelt is gemakkelijk, u krijgt op
verzoek een uitgebreide zaai- en teeltbeschrijving en natuurlijk: bij ons is
het een kuipplant, dus 's winters koel overwinteren.

De bloem is zalmroze met aan de top van het
behaarde bloemhoofd een ultra-marijnkleurige
verkleuring.
Even een algemene verkenning van deze
importzaden. Deze plant met zijn
fluweelachtige bloem (suikerbossie) is
typerend voor Z-O Afrika en de Kaap. De teelt
is gemakkelijk, u krijgt op verzoek een uitgebreide zaai- en
teeltbeschrijving en natuurlijk: bij ons is het een kuipplant, dus 's winters
koel overwinteren.
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Protea grandiceps

PERZIK-PROTEA 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646200 10 zaden  € 2,50 

Protea magnifica

WOLBAARD- OF KONINGINNE-
PROTEA 
(Engels: Giant Woolly Protea)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646300 10 zaden  € 2,95 

Protea neriifolia

OLEANDERBLAD-PROTEA 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646400 10 zaden  € 2,50 

Protea obtusifolia

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646500 10 zaden  € 2,50 

Protea repens

SUIKERBOS- OF HONING-
PROTEA 
(Engels: Cape Sugerbush)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646600 10 zaden  € 2,50 

Protea 'Formula Mix'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646700 10 zaden  € 2,95 

Psidium littorale

KERSGUAVE OF
AARDBEIGUAVA 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646740 25 zaden  € 2,50 

Psoralea

TUIMELKRUID E.A. 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646780 25 zaden  € 3,95 

Rehmannia angulata 'Popstar'

CHINEES VINGERHOEDSKRUID 
(Engels: Chinese Foxglove)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646900 1000 zaden (0,1 g)  € 2,50 

Rhodochiton atrosanguineus

CHINEES PURPERKLOKJE 
(Engels: Purple Bells)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646980 15 zaden  € 2,95 

Sabal palmetto

FLORIDA-PALM 
(Engels: Cabbage Palmetto)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
646990 7 zaden  € 2,95 

Schotia brachypetala

(Engels: Weeping Boer-bean)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647010 10 zaden  € 2,95 

Sesbania sesban

(Engels: Egyptian Rattle Pod)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647140 5 zaden  € 2,50 

Simmondsia chinensis

(Engels: Jojoba)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647170 10 zaden  € 2,95 

Solanum seaforthianum

ITALIAANSE JASMIJN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647250 10 zaden  € 2,95 

Sollya heterophylla

(Engels: Australian Bluebell)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647260 ± 50 zaden  € 2,95 

Sophora microphylla

(Engels: Kowhai)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647300 10 zaden  € 2,50 

Diep zalmkleurige bloem, die rond gesloten
blijft. Bijzonder is de donkergekleurde beharing
aan de uiteinden van de kelkbladeren.
Even een algemene verkenning van deze
importzaden. Deze plant met zijn
fluweelachtige bloem (suikerbossie) is typerend voor Z-O Afrika en de
Kaap. De teelt is gemakkelijk, u krijgt op verzoek een uitgebreide zaai- en
teeltbeschrijving en natuurlijk: bij ons is het een kuipplant, dus 's winters
koel overwinteren.

Wollig behaarde donkerroze bloem met witte
beharing en wit bloemhoofd met zwartviolette
centrumstip.
Even een algemene verkenning van deze importzaden. Deze plant met zijn
fluweelachtige bloem (suikerbossie) is typerend voor Z-O Afrika en de
Kaap. De teelt is gemakkelijk, u krijgt op verzoek een uitgebreide zaai- en
teeltbeschrijving en natuurlijk: bij ons is het een kuipplant, dus 's winters
koel overwinteren.

Door de lancetvormige bladeren doet de plant
aan een oleander denken. Bloem is donkerroze
met zwarte kelkbeharing en goudgeel centrum.
Even een algemene verkenning van deze
importzaden. Deze plant met zijn
fluweelachtige bloem (suikerbossie) is typerend voor Z-O Afrika en de
Kaap. De teelt is gemakkelijk, u krijgt op verzoek een uitgebreide zaai- en
teeltbeschrijving en natuurlijk: bij ons is het een kuipplant, dus 's winters
koel overwinteren.

Glimmend rode kelkbladeren met zilverlila
bloemcentrum. Een kalkminnende Proteasoort.
Even een algemene verkenning van deze
importzaden. Deze plant met zijn
fluweelachtige bloem (suikerbossie) is
typerend voor Z-O Afrika en de Kaap. De teelt
is gemakkelijk, u krijgt op verzoek een
uitgebreide zaai- en teeltbeschrijving en natuurlijk: bij ons is het een
kuipplant, dus 's winters koel overwinteren.

De meest populaire breedgroeiende Protea; de
bloem is in de knop heel rank en spits,
roodgeel helder gekleurd. Bloeit lang door. 's
Morgens vroeg zijn de kelkvormige bloemen half gevuld met nectar, en
werden vroeger door de kolonisten tot siroop gekookt als vervanging van
suiker.
Even een algemene verkenning van deze importzaden. Deze plant met zijn
fluweelachtige bloem (suikerbossie) is typerend voor Z-O Afrika en de
Kaap. De teelt is gemakkelijk, u krijgt op verzoek een uitgebreide zaai- en
teeltbeschrijving en natuurlijk: bij ons is het een kuipplant, dus 's winters
koel overwinteren.

Safarimengsel van 7-10 verschillende Protea-
soorten, waaronder: acuminata, burchelii,
canaliculata, coronata, dracomontana,
grandiceps, longifolia, lawifolia,
scolymocephala en sussanae.
Even een algemene verkenning van deze
importzaden. Deze plant met zijn
fluweelachtige bloem (suikerbossie) is typerend voor Z-O Afrika en de
Kaap. De teelt is gemakkelijk, u krijgt op verzoek een uitgebreide zaai- en
teeltbeschrijving en natuurlijk: bij ons is het een kuipplant, dus 's winters
koel overwinteren.

Kleine, altijd groene struik uit Brazilië. Met het
glimmende blad is dit ook een leuke
kamerplant! De eetbare vruchten lijken op
rode miniguaves en zijn heel smakelijk!
Sommige planten dragen paarse of gele vruchten.

Een sterk en fraai struikje, dat in allerlei
omstandigheden in Zuid-Afrika groeit. De
kleuren van de vele soorten variëren van wit,
naar lila en (meestal) blauw. Fijnbladige
soorten, soorten met wat groter blad, de
bloemen geuren vaak heerlijk en trekken de insecten vanzelf naar zich toe.
We bieden dit unieke mengsel aan om dit geslacht te verkennen, de
planten moeten veelal binnen overwinteren.

Stevige plant, tot 1 m hoge bloemtrosjes met
vele 10 cm. grote trompetbloemen in krachtig
roze kleur, met geelrood gespikkeld muiltje.
Vorstvrij overwinteren, dus teelt in grote
potten is aan te bevelen. Met flink winterdek kunnen ze ook in de
vollegrond.

Een boeiend (en trendy!) hang- of klimplantje.
Het blad is zachtbehaard en groen met een
purperen gloed. In de zomer verschijnt een
overvloed van hangende bloemetjes, een soort
Chinees parasolklokjes in zwartpurperroze kleur.

Prachtige waaierpalm, die bijzonder geschikt is
als kuipplant en enige vorst zonder problemen
verdraagt. Zoute wind wordt zeer goed
verdragen.

Prachtige boom uit Zuid-Afrika, die bij ons als
kuipplant prachtig tot bloei komt. Lichte vorst
wordt verdragen, maar op tijd in de
winterberging is veiliger. De grote trossen met
knalrode bloemen worden gevolgd door peulen
met eetbare zaden. Omdat de bonen op tuinbonen lijken (boerbonen in
het Afrikaans) zou je deze plant de “Tuinbonenboom” kunnen noemen...
Ten onrechte een vrij onbekende verschijning, die heel gemakkelijk uit
zaad kiemt! Zet de planten ‘s zomers lekker buiten, uiteindelijk in een
flinke pot. Ze zijn ook fraai om een bonsai van te vormen.

Een sierlijke boom, die bij ons als kuipplant
een sterk miniboompje wordt. Het geveerde
blad kan wel uit 100 delen bestaan! In de
tropen en subtropen is het een nuttige struik
tot boom: voorkomt door de snelle groei
erosie; grazende dieren zijn er gek op en het is prima brandhout. De
mooie, gele vlinderbloemen zijn eetbaar en groeien uit tot zeer
langwerpige peulen, waar de zaden in rammelen.…

Dit sierlijke, Mexicaanse familielid van de
BUXUS kan tot -8°C vorst verdragen en komt
door zijn enorme droogtetolerantie voor tot
diep in de woestijn. Het diep blauwgrijze blad
zorgt een prachtige en gemakkelijke potplant
en de kleine gele bloemetjes kunnen uitgroeien tot eetbare, nootachtige
vruchtjes. Uit de zaden wordt een kostbare olie geperst.

Een klimmend (of kruipend) familielid van de
aardappel en aubergine, zomer en winter
groen. Trossen met soms wel 50 bloemetjes in
lilablauw met felgele hartjes verschijnen in de
loop van de zomer. Na de bloei ontstaan
felrode, glanzende bessen!  
Tip: zet meerdere planten in een flinke pot met zuilvormig gaas en laat ze
lekker klimmen.

Australische struik, familie van de Pittosporum;
evenals deze een altijdgroene, glanzendbladige
struik. De bloei is een verrassing: trosjes met
klokvormige, geurende bloemetjes, die
verschijnen als de plant enkele jaren oud is.
Uiteindelijk ontstaan langwerpige, blauwe bessen die eetbaar zijn. De
plant moet vorstvrij overwinteren.

Familie van de bij ons winterharde
honingboom. In Nieuw-Zeeland is deze plant
groenblijvend, maakt sierlijk, fijn geveerd blad
en schitterende, gele, buisvormige bloemen!
De bloem is “national flower” in Nieuw-
Zeeland. Na de bloei ontstaan 15cm lange peulen. De groei is kronkelig en
decoratief voor in de pot. Lichte vorst deert de plant niet, meestal is de
schuur een goede overwinteringsplaats.
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Sparmannia africana

KAMERLINDE 
(Engels: African Linden)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647320 10 zaden  € 2,95 
647320.1 1000 zaden  € 89,00 

Spathodea campanulata

AFRIKAANSE TULPENBOOM 
(Engels: Fountain Tree, African Tulip
Tree, Flame of the Forest, Nandi
Flame)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647330 ± 30 zaden (0,1 g)  € 2,95 

Strelitzia juncea

PARADIJSVOGELBLOEM 
(Engels: Rush-Leaved Strelitzia,
Narrow-Leaved Bird of Paradise)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647350 10 zaden  € 3,95 
647350.1 10x10 zaden  € 29,95 

Strelitzia nicolai

PARADIJSVOGELBLOEM 
(Engels: Black Bird of Paradise)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647370 5 zaden  € 3,95 

Strelitzia reginae

PARADIJSVOGELBLOEM 
(Engels: Heliconia, Bird of Paradise)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647400 10 zaden  € 2,95 

Strelitzia reginae 'Mandela's Gold'

PARADIJSVOGELBLOEM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647420 5 zaden  € 4,95 

Strophanthus petersianus

GIFPIJLKRUID 
(Engels: Sand Forest Poison Rope)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647500 10 zaden  € 2,95 

Swartzia madagascariensis

SLANGENBOOM 
(Engels: Snake Bean Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647600 5 zaden  € 2,95 

Telopea speciosissima

AUSTRALISCHE WARATAH 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647700 10 zaden  € 1,95 

Terminalia sericea

NDJAO 
(Engels: Silver Terminalia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
647800   € 2,50 

Tibouchina urvilleana

Leveringsmaanden: het gehele jaar
648000 20 zaden  € 3,95 

Trachycarpus fortunei
'Wagnerianus'

BIRMAANSE WAAIERPALM 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
648290 10 zaden  € 2,95 

Trachycarpus latisectus

(Engels: Winamere Palm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
648300 7 zaden  € 3,95 

Trachycarpus nanus

Leveringsmaanden: het gehele jaar

648310 10 zaden  € 3,50 

Tropaeolum speciosum

Leveringsmaanden: het gehele jaar
648350 15 zaden  € 2,95 

Xanthostemon chrysanthus

Leveringsmaanden: het gehele jaar
648850 10 zaden  € 2,50 

Ximenia americana

TALGHOUT 
(Engels: Tallow Wood, Yellow Plum,
Sea Lemon)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
648900 10 zaden  € 2,95 

De kamerlinde is door het grote, maar
frisgroene blad bijzonder decoratief! De
bladeren zijn zacht en blijven 1 jaar aan de
plant, 's winters wisselt de plant het liefst op
een koele plaats. 's Zomers naar buiten vind 'ie lekker, af en toe snoeien
houdt de plant compact. In het vroege voorjaar bloeien oudere planten
met trossen prachtige wit-gele bloemen.

Een bekende sierboom in de Afrikaanse tropen
en bij ons een kuip- of kamerplant. Vanaf
ongeveer 5-jarige leeftijd kan de plant gaan bloeien en dat is een hele
ervaring! Prachtige toeven met oranje-rode, komvormige bloemen komen
in groepjes tegelijk open. In de tropen een speeltje voor de kinderen: de
bloemen houden water vast, je kan elkaar er lekker nat mee gooien! De
kleuren dieprood en geel komen soms ook voor.

Evenals de “gewone” S. reginae krijgt deze
plant bij goede verzorging de exotische,
feloranje en blauwe bloemen, in de vorm van
een kraanvogel. Het zeer bijzondere van deze soort is het smalle
rietstengel-achtige blad. De plant is bijzonder goed bestand tegen zowel
vochtige als droge omstandigheden: een zeldzaamheid! Hoogte 70-125cm.

Als bladplant met zijn stevige, zwaardvormige,
blauwgroene blad al imposant en exotisch,
maar de zeldzame kleur van de bloemen
spannen de kroon: purperzwarte schedes met
ivoorwitte bloemen aan bijna zwarte stengels. De bloemvorm heeft de
karakteristieke kraanvogelvorm. Een gemakkelijke kuipplant. De trotse,
sierlijke bloemen verschijnen na enkele jaren. Hoogte in de pot 100-
150cm, in de tropen wordt de plant wel 10m hoog!

Als bladplant met zijn stevige, zwaardvormige,
blauwgroene blad al imposant en exotisch,
maar de feloranje en blauwe bloem, in de
vorm van een kraanvogel spant letterlijk de
kroon!! Een gemakkelijke kuipplant. De trotse, sierlijke bloemen
verschijnen na enkele jaren. 
Hoogte 70-125cm.

Als bladplant met zijn stevige, zwaardvormige,
blauwgroene blad al even imposant en
exotisch als de bekendere oranje variëteit.
Deze heldergele met blauwe bloem is nog
uiterst zeldzaam en elke bloem wordt
handbestoven om gegarandeerd kleurecht te blijven! De bloei is de
beloning van enige jaren geduldige teelt! Geef ze een zonnige plek.
Hoogte 100-125cm.

Een bijzondere klimplant, die in zuidelijk Afrika
groeit en zich daar als een liaan wel tot 15 m
lengte kan bereiken! In Europa houden we
deze plant in een pot, want vorst verdraagt de
plant slecht. De bloemen zijn zeer opvallend: wit met een zalmroze hart en
de bloembladen worden verlengd met rozerode slierten van 50-100 cm
lengte! Vroeger werden delen van de plant gebruikt om een pijl van gif te
voorzien, de Zoeloe’s geloofden dat de plant hielp bij het bezweren van
kwaad.

Deze kleine Afrikaanse boom is vroeger heel
belangrijk geweest in oorlogvoering omdat van
de peulen, de bonen en de bast verschillende
soorten gif kunnen worden gebrouwen voor
o.a. gifpijlen. In de visserij wordt dit snel afbrekende gif nog steeds
gebruikt om vissen te verdoven en uit het water te kunnen pakken. Zonder
bewerking zijn de plantendelen overigens niet giftig. De planten vormen
na de kleine, geurige, witte bloemen langwerpige, groene peulen, die
paarsbruin afrijpen. Het hout van de boompjes is zeer populair als
duurzaam hardhout. Bij ons interessant als kuipplant!

De Australische Protea, met koraalrood
speldenkussenachtig bloemhoofd, omcirkeld
met dieprode spitse kelkbladeren

Een Afrikaanse struik tot kleine boom met
sierlijk blauwgroene bladeren, die met
zilverkleurige haartjes zijn bedekt. De bloei
duurt maar kort en lokt aasinsecten.  
Een leuke kamerplant of buiten (pot) plant. Combineert heel mooi met
bloeiende planten aan de voet. Regelmatige snoei zorgt voor een volle
compacte plant van 1-1,5m hoogte. In Afrika wordt het harde hout
gewaardeerd voor het maken van hutten, het blad en de wortels hebben
diverse medicinale toepassingen (zie internet) en de bast wordt als touw
gebruikt!

Vanaf de eerste kennismaking ben ik gek op
deze plant. Het blad en de stengels zijn zo
fragiel behaard, dat je ze bijna niet aan durft
te raken… Doe dit maar gerust wel, want de
plant is sterk, hoewel veel wind en natte
voeten funest zijn. De meestal violetblauwe,
grote bloemen bloeien van de nazomer tot in
de herfst en op een koele vensterbank of wintertuin nog maanden langer.
Tijdens de groei regelmatig snoeien. Overwintering bij minimaal 10°C.

De meest winterharde palm, die we kennen!
Hoewel een nat ingezette en daarna pittige,
vorstkoude winter te heftig is... Prachtig,
waaiervormig blad, vormt op den duur een
stam. In Birma groeit dit familielid van de Chamaerops tot een hoogte van
8-10 m!

Een imposante waaierpalm: elk blad vormt
sierlijke, zachte, brede waaiers. Door de teelt
is dit soort van de ondergang gered! Ze komen
in het wild alleen nog in de Sikkim Himalaya
voor (N.O. India).

Een zeer zeldzame, koudebestendige soort uit
China. Zoals de naam al zegt: een dwerg met
lichtgroen tot zilverblauwkleurig blad;
waaiervormig en diep ingesneden.

Prachtig (Chileens) familielid van de bekende
Oost-Indische kers. Het eerst opvallende zijn
de zesvingerige blaadjes (die doen denken aan
Helleborus of Schefflera): een sierlijke basis
voor de bloemen. Vanuit het stervormige
kelkje groeien de 5 bloed- tot lichtrode
bloemblaadjes: ze beginnen heel dun, zodat
het wel lijkt of de bloemblaadjes zweven! Aan de achterzijde van de bloem
zit een sierlijk lang spoortje. Na de bloei kleurt het kelkje vuurrood en
vormt het zaad in felblauwe bessen. Dit zeer rijkbloeiende klimmertje
vormt dunne wortelstokjes, die met veel winterdek overwinteren.
Oppotten en vorstvrij overhouden kan ook. Geef ze schaduw aan de voet.
Merkwaardig genoeg blijft de plant niet vast op z'n plek. Hij gedraagt zich
echt als een wortelstok en 'wandelt' telkens een stukje verder de tuin in.

In tropisch Azië (N-O Australië, Indonesië,
Nieuw Guinea, Filippijnen) groeit deze kleine
boom op veel plaatsen. Sierlijk is zowel het
glanzende, lancetvormige blad en de klusters
met heldergele “speldenkussen-achtige”
bloemen. Laat zich goed snoeien, bloeit na
enkele jaren en is ook sterk als kamerplant
(zon is OK).

Een bijzondere struik, die in Amerika, Azië en
Afrika voorkomt. De vruchten zijn eetbaar en
smaken als (soms zure) pruimen. In Azië
worden de bladeren gegeten, wel eerst koken om het cyanide, dat in
kleine mate aanwezig is, eruit te koken, het resultaat: een heerlijke
amandelsmaak! In Nigeria zijn beloftevolle resultaten met deze plant ter
bestrijding van de dierenslaapziekte! Meer insecten-bestrijdende extracten
worden uitgetest uit deze plant. De zaden (pitten) zijn laxerend, een
enkele pit is goed voor de stoelgang…
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