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leverbaar februari t/m mei
Er is een grote groep planten, die we met het ondergrondse deel
vermeerderen. Dit zijn de bol-, knol- en wortelstokgewassen. De
zomerbloeiers (vaak met doorbloei in de herfst) worden in het voorjaar aan
de groei gebracht. De vorstgevoelige soorten moeten in de winter koel
bewaard worden (bv in zand). Bij winterbestendige soorten wordt dit
vermeld, deze blijven in de tuin of pot staan. We leveren een optimale
maat. DE MEESTE ITEMS UIT DIT HOOFDSTUK ZIJN LEVERBAAR VAN
FEBRUARI T.M. MEI -- TEVOREN RESERVEREN MOGELIJK -- JAARLIJKSE
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

607 artikelen



Bollenpakket 'Bees & Butterflies'

HELP DE NATUUR 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Bijen en Vlinders zijn blij met bloemen, die
veel nectar maken! In samenwerking met
diverse milieuorganisaties is een slim en nuttig
sortiment samengesteld van knollen en wortelstokken. Prachtig verpakt in
een kleurige tas, die opnieuw gebruikt kan worden! 
Inhoud: 
-2x Dahlia in 2 soorten 
-2x5 Anemoon in 2 soorten 
-1x Aster 
-11x Liatris 
-1x Lupine

701010.1       € 9,95 

Acidanthera bicolor 'Murielae'

ABESSIJNSE GLADIOOL 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Afkomstig uit Ethiopië, bloeit deze heerlijk
geurende, wit met purper gevlekte bloem op
een zonnige plaats in uw tuin.

701500.1  20 bollen    € 2,95 
701500.2  80 bollen    € 9,95 

Agapanthus africanus 'Sunfield' /
'Dr. Brouwer' / 'Elisabeth'

AFRIKAANSE LELIE 
Een goed winterharde variëteit (we kiezen uit
3 toppers), bloeit laat: augustus-september,
als u terug bent van vakantie. 
Bij kunstmatige warmte in het voorjaar of na
een (extreem) warm voorjaar komt de bloei eerder en kan vervroegen
naar juli. We leveren gezonde planten, die meestal het 2e jaar al bloeien.

701650.1  1 plant    € 3,95 

Agapanthus africanus 'Polar Ice'

AFRIKAANSE LELIE 
Een van de best winterharde variëteiten, lekker
in de zon op een niet te natte plaats in de tuin.
Meerdere planten bij elkaar geeft het beste
resultaat en dan ontstaan na enkele jaren de
stevige stengels met in halfronde scherm
gegroepeerde helderwitte klokbloempjes, aan de basis de lancetvormige
dikke bladeren. Bij strenge winters is enig winterdek aan te bevelen.

701750.1  1 plant    € 3,95 

Alocasia macrorrhizos

REUZEN OLIFANTENOOR, PAI
OF REUZEN TARO 

Leveringsmaanden: maart t/m juni
Deze geweldige oerwoudplant uit de Filippijnen
wordt gewaardeerd vanwege de enorme en
zeer sierlijke bladeren! Een beetje zon is prima, wel veel vocht en zo
mogelijk regelmatig sproeien. De witte, aronskelkachtige bloemen zijn
fraai, hoewel minder uniek dan de bladeren en worden (na bestuiving)
gevolgd door vruchten met oranjerode bessen. De hele plant kan in goede
zomers bij ons wel 3 meter in hoogte en omvang bereiken, de prachtige
nerven en de rechtop groeiende vormen vallen erg op bij dit soort.
(Meestal staan de bladeren van deze familie in een hoek ten opzichte van
de stengel.) De plant is niet vorstbestendig, de knollen moeten dus koel en
vorstvrij overwinteren. 
Zoals veel soorten van deze plantenfamilie zijn zowel de knollen als de
stengel, na koken (!) eetbaar. Het jonge blad wordt gebruikt om
(rijst)gerechten in te verpakken.

701800.1  1 grote bol    € 4,95 

Amaryllis belladonna 'Pink'

BELLADONNALELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
Zet deze prachtige, roze Tuinamaryllis op een
beschutte zonnige plek met veel winterdek
(oppotten en in de schuur overwinteren mag ook). In de zomer bloeien ze,
tientallen bloemen per stengel. Na de bloei verschijnt het blad

701850.1  1 bol    € 3,95 
701850.2  1 opgepotte bol    € 4,50 

Amorphophallus bulbifer

DUIVELSTONG, VOODOOLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m juni
Een zeer bijzondere verschijning! De enorme
kokervormige bloemen verschijnen voordat het
grote blad zich ontwikkeld. De kleur van de 40
cm grote bloemschede is lichtgroen met donkerroze centrum en roze
zweem over de hele schede. De knots of bloeikolf is helderwit aan de
bovenkant (de appendix). Zowel de bloem- als bladstengel is groen met
zwartpurperen spikkels. De bollen kunnen het beste vorstvrij overwinteren.
Het eerste jaar kunnen we nog geen bloei garanderen…

701880.1  1 bol    € 4,50 

Amorphophallus nepalensis

DUIVELSTONG, VOODOOLELIE 

Leveringsmaanden: maart t/m juni
Allereerst komt uit de kale bol een
wonderschone bloem met dikke aar en
geelgroen schutblad. De aren moeten vliegen
lokken voor de bestuiving en hebben dus een (voor hen) aantrekkelijke
aasgeur! Na de bloei ontstaat het fraaie, samengestelde blad aan
purperbruin gestippelde, dikke stengels. De bol kan enige vorst verdragen,
extra grond of bladeren geven meer bescherming.

701890.1  1 bol    € 4,50 

Amorphophallus rivieri

DUIVELSTONG, VOODOOLELIE 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Het meest spectaculaire geslacht van de
aronskelkfamilie. Sommige geven bloemen van
wel 4 meter hoogte! Deze soort uit Z-O Azië is
bescheiden, maar evengoed indrukwekkend. Uit de diep bruinrode
bloeischede steekt de donkerbruine kolf recht omhoog. Het geheel kan 50-
100 cm hoog worden. Na de bloei ontstaan geveerde bladeren aan
decoratief gevlekte stengels. De aasbloem verspreidt in zijn volle bloei een
merkwaardige geur, die zeker niet in parfums voorkomt… 
De knollen moeten flink groot zijn om te bloeien, wij verkopen knolletjes,
die binnen 1 of 2 jaar bloeien en kleinere, die er 2-4 jaar over doen. Deze
geven uiteraard wel het sierlijke blad, dat bij gezonde ontwikkeling de knol
laat groeien tot bloeigrootte. 
Haal bij naderende vorst de knollen uit de grond en bewaar ze ruim
vorstvrij in iets vochtige cocopeat.

701900.1  1 knol    € 3,95 
701900.2  5 (kleine) knolletjes    € 4,95 

Amorphophallus yunnanensis

DUIVELSTONG, VOODOOLELIE 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Deze leuke, gemakkelijk te kweken soort uit
Yunnan, China vormt een bijzondere plant tot
ongeveer 1 m hoog. Elk jaar groeit 1 groot,
vingervormig blad, dat wordt gedragen door een prachtig bruingevlekte
stengel. De bloem van Amorphophallus yunnanensis verschijnt in het
vroege voorjaar, de bloemschede is groen en later wit, de bloeikolf is net
een inktzwam: een steel met grote, langwerpige, witte hoed. Na de bloei
ontstaat een fraaie, glanzend blauwe tros met bessen. Geef de plant een
deels beschaduwd plekje, de knollen in de winter droog en koel opslaan
verdient aanbeveling.

701910.1  1 knol    € 6,95 

Anemone coronaria 'Bicolor'

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: januari t/m
augustus
Wit met zwart hart en in het centrum een rode
cirkel, enkelbloemig.

Verreweg de bekendste anemoon, geliefd door alle tijden heen als
snijbloem en al vanaf ca. 1850 vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd.
Er zijn twee bekende typen: het De Caentype met grote, fraai gekleurde,
enkelvoudige bloemen en het St. Brigidtype met halfgevulde bloemen en
vrij smalle bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met
enig winterdek voldoende vorstbestendig. Hoogte 25 cm.
701950  15 knolletjes  € 3,50 

Anemone coronaria 'Hollandia'

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: januari t/m
augustus
Prachtig scharlakenrood met witte rand rond
het zwarte hart, enkelbloemig.

Verreweg de bekendste anemoon, geliefd door alle tijden heen als
snijbloem en al vanaf ca. 1850 vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd.
Er zijn twee bekende typen: het De Caentype met grote, fraai gekleurde,
enkelvoudige bloemen en het St. Brigidtype met halfgevulde bloemen en
vrij smalle bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met
enig winterdek voldoende vorstbestendig. Hoogte 25 cm.
702000  25 knolletjes  € 3,50 

Anemone coronaria 'Single
Mixed'

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: januari t/m
augustus
Mengsel van enkelbloemige kleuren, de witte
met een groen hart, de rest met een zwart tot purper hart.

Verreweg de bekendste anemoon, geliefd door alle tijden heen als
snijbloem en al vanaf ca. 1850 vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd.
Er zijn twee bekende typen: het De Caentype met grote, fraai gekleurde,
enkelvoudige bloemen en het St. Brigidtype met halfgevulde bloemen en
vrij smalle bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met
enig winterdek voldoende vorstbestendig. Hoogte 25 cm.
702050  25 knolletjes  € 2,95 
702050.1  4 x 25 knolletjes    € 6,95 

Anemone coronaria 'Mr. Fokker'

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: januari t/m
augustus
Violetblauw met donkerpurper tot zwart hart,
enkelbloemig.

Verreweg de bekendste anemoon, geliefd door alle tijden heen als
snijbloem en al vanaf ca. 1850 vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd.
Er zijn twee bekende typen: het De Caentype met grote, fraai gekleurde,
enkelvoudige bloemen en het St. Brigidtype met halfgevulde bloemen en
vrij smalle bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met
enig winterdek voldoende vorstbestendig. Hoogte 25 cm.
702100  25 knolletjes  € 3,50 

Anemone coronaria 'Sylphide'

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: januari t/m
augustus
Lilaroze met zilverachtige glans en (bijna)
zwart hart, enkelbloemig.

Verreweg de bekendste anemoon, geliefd door alle tijden heen als
snijbloem en al vanaf ca. 1850 vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd.
Er zijn twee bekende typen: het De Caentype met grote, fraai gekleurde,
enkelvoudige bloemen en het St. Brigidtype met halfgevulde bloemen en
vrij smalle bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met
enig winterdek voldoende vorstbestendig. Hoogte 25 cm.
702150  25 knolletjes  € 3,50 

Anemone coronaria 'The Bride'

ANEMOON DE CAEN-TYPES 

Leveringsmaanden: januari t/m
augustus
Helderwit, enkelbloemig met helder, geelgroen
hart.

Verreweg de bekendste anemoon, geliefd door alle tijden heen als
snijbloem en al vanaf ca. 1850 vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd.
Er zijn twee bekende typen: het De Caentype met grote, fraai gekleurde,
enkelvoudige bloemen en het St. Brigidtype met halfgevulde bloemen en
vrij smalle bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met
enig winterdek voldoende vorstbestendig. Hoogte 25 cm.
702200  25 knolletjes  € 3,50 
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Anemone coronaria 'Lord
Lieutenant'

ANEMOON DE ST. BRIGID-
TYPES 

Leveringsmaanden: januari t/m
augustus
Dubbelbloemig (wel met een zichtbaar, bijna zwart hart)
donker(marine)blauw.

Verreweg de bekendste anemoon, geliefd door alle tijden heen als
snijbloem en al vanaf ca. 1850 vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd.
Er zijn twee bekende typen: het De Caentype met grote, fraai gekleurde,
enkelvoudige bloemen en het St. Brigidtype met halfgevulde bloemen en
vrij smalle bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met
enig winterdek voldoende vorstbestendig. Hoogte 25 cm.
702240  15 knolletjes  € 2,95 

Anemone coronaria 'The
Governor'

ANEMOON DE ST. BRIGID-
TYPES 

Leveringsmaanden: januari t/m
augustus
Dubbelbloemig (wel met een zichtbaar, bijna zwart hart) scharlakenrood
met witte ring rond het hart.

Verreweg de bekendste anemoon, geliefd door alle tijden heen als
snijbloem en al vanaf ca. 1850 vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd.
Er zijn twee bekende typen: het De Caentype met grote, fraai gekleurde,
enkelvoudige bloemen en het St. Brigidtype met halfgevulde bloemen en
vrij smalle bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met
enig winterdek voldoende vorstbestendig. Hoogte 25 cm.
702245  15 knolletjes  € 2,95 

Anemone coronaria 'Double
Mixed'

ANEMOON DE ST. BRIGID-
TYPES 

Leveringsmaanden: januari t/m
augustus
Vrolijk mengsel van witte, rode, roze, lila en blauwe tinten. Dubbelbloemig
met zichtbare bloemharten.

Verreweg de bekendste anemoon, geliefd door alle tijden heen als
snijbloem en al vanaf ca. 1850 vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd.
Er zijn twee bekende typen: het De Caentype met grote, fraai gekleurde,
enkelvoudige bloemen en het St. Brigidtype met halfgevulde bloemen en
vrij smalle bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met
enig winterdek voldoende vorstbestendig. Hoogte 25 cm.
702250  15 knolletjes  € 2,95 

Anemone coronaria 'Mount
Everest'

ANEMOON DE ST. BRIGID-
TYPES 

Leveringsmaanden: januari t/m
augustus
Dubbelbloemig wit met groen hart.

Verreweg de bekendste anemoon, geliefd door alle tijden heen als
snijbloem en al vanaf ca. 1850 vanuit Frankrijk in ons land geïntroduceerd.
Er zijn twee bekende typen: het De Caentype met grote, fraai gekleurde,
enkelvoudige bloemen en het St. Brigidtype met halfgevulde bloemen en
vrij smalle bloemblaadjes. Verlangen voedzame humeuze grond en met
enig winterdek voldoende vorstbestendig. Hoogte 25 cm.
702260  15 knolletjes  € 2,95 

Arisaema candidissimum

JAN OP DE PREEKSTOEL,
DRAKENVUURKORF 
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zeer mooie en zeldzame Cobralelie afkomstig uit West-China. Wordt
slechts 30 cm hoog en is winterhard, mits de grond waterdoorlatend is. De
bloemen zijn groen-wit aan de buitenzijde en wit met een roze zweem aan
de binnenzijde. Redelijk makkelijk te kweken in de halfschaduw, bij
strenge winters een heuveltje erover plaatsen... Knollen maken nieuwe
zijknolletjes in de ondergrond.

702300.1  1 knol    € 4,95 

Arisaema consanguineum

JAN OP DE PREEKSTOEL,
DRAKENVUURKORF 
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een geheel winterharde, opvallende tuinplant met een exotische
uitstraling. Eerst groeien de frisgroene, bladeren aan lange, dikke purper
gevlekte stengels. Het blad is vanuit het centrum verdeelt in 10-20 delen
en vormt zich als een parasol rondom de stengel. De bladdelen monden
uit in een draadvormig uiteinde. Alleen hiervoor al verdient de plant een
plekje in je tuin! Als vervolgens de ranke, bekervormige bloemen ontstaan
(hoogte 60-80 cm), dan is het genot compleet: ze zijn groen-wit met
bruinpurperen strepen in de lengterichting. Het achterste deel van het
schutblad (bloeischede) heeft een overbuigende, lange uitgroeiing
waardoor een dakje ontstaat. Het beeld van een ouderwetse preekstoel is
compleet! De planten groeien en bloeien waar andere planten het laten
afweten, namelijk in de schaduw. Geef ze een plekje met veel humus.

702310.1  1 grote knol    € 4,95 
702310.2  3 kleine knollen    € 4,95 

Arisaema concinnum

JAN OP DE PREEKSTOEL,
COBRALELIE 
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een geheel winterharde, opvallende tuinplant met een exotische
uitstraling. Eerst groeien de frisgroene, bladeren aan lange stengels. Het
blad is vanuit het centrum verdeelt in (meestal) 10 delen en vormt zich als
een parasol rondom de stengel. Alleen hiervoor al verdient de plant een
plekje in je tuin! Als vervolgens de ranke, bekervormige bloemen ontstaan
(hoogte 40-60 cm), dan is het genot compleet: ze zijn groen-wit met
zwartpurperen strepen in de lengterichting. Het achterste deel van het
schutblad (bloeischede) heeft een overbuigende, lange uitgroeiing
waardoor een dakje ontstaat. Het beeld van een ouderwetse preekstoel is
compleet! De planten groeien en bloeien waar andere planten het laten
afweten, namelijk in de schaduw. Geef ze een plekje met veel humus.

702315.1  1 knol    € 4,50 

Arisaema fargesii

JAN OP DE PREEKSTOEL,
COBRALELIE 
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een mooie en wat minder aangeboden Cobralelie afkomstig uit China. De
plant wordt ca. 50 cm hoog en is goed winterhard, mits de grond
waterdoorlatend is. De bloemen zijn fraai wit met roodbruine strepen.
Redelijk makkelijk te kweken in de halfschaduw. Knollen maken nieuwe
zijknolletjes in de ondergrond.

702317.1  1 knol    € 4,95 

Arisaema flavum

JAN OP DE PREEKSTOEL,
COBRALELIE 
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een gemakkelijk te telen, interessante plant, dat van oorsprong in het
hooggebergte van Tibet voorkomt. De plant houdt van humusrijke grond
en bloeit met fraaie, bekervormige, gele bloemen en donkere binnenkant.
Het schutblad groeit bovenaan in een bocht over de opening. Het blad is
groot en fraai en de planten zijn geheel winterhard, zorg voor drainerende
grond. Het jonge blad is (gekookt) eetbaar.

702318.1  1 knol    € 2,95 

Arisaema galeatum

JAN OP DE PREEKSTOEL,
GEHELMDE COBRALELIE 
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze soort uit Darjeeling en Sikkim vormt een imposante plant van 120 cm
hoog met driedelige groene bladeren en (vaak) een purperen buitenrand.
De bekervormige bloemen zijn wit met groene strepen en bloeien tamelijk
onderaan de plant. Het schutblad groeit bovenaan in een bocht over de
opening. Een sterke, interessante plant voor de schaduw!

702320.1  1 knol    € 4,95 

Arisaema griffithii

JAN OP DE PREEKSTOEL,
NEPALESE COBRALELIE 
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze tamelijk vorstbestendige soort vormt grote, driedelige bladeren van
70-100 cm hoog en op een lagere verdieping bloeien de fantastische
bekervormige bloemen met breder uitlopend schutblad, dat zich over de
opening buigt. De kleur van de bloemen is groen met purperen strepen en
vlekken. Plant ze in de (half)schaduw in goed drainerende, humusrijke
grond.

702325.1  1 knol    € 4,95 

Arisaema griffithii ‘Pradhanii’

JAN OP DE PREEKSTOEL,
NEPALESE COBRALELIE 
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze tamelijk vorstbestendige soort vormt grote, driedelige bladeren van
70-100 cm hoog en op een lagere verdieping bloeien de fantastische
bekervormige bloemen met extra breed uitlopend schutblad, dat zich over
de opening buigt. De kleur van de bloemen is dieppurper met lichte
strepen en celvormige tekening, aan de binnenzijde en langs de randen is
de kleur kastanjebruin tot wijnrood. Deze zeldzaam fraaie variëteit is een
kostbare aanvulling op het sortiment! Plant ze in de (half)schaduw in goed
drainerende, humusrijke grond.

702330.1  1 knol    € 6,50 

Arisaema intermedium

JAN OP DE PREEKSTOEL,
NEPALESE COBRALELIE 
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Je herkent dit soort aan de gele knollen, maar de schoonheid zit uiteraard
in het blad en de bloemen. Ze groeien in het Himalaya gebied en houden
van goede drainage in humeuze grond op een iets beschaduwde plaats.
Het grote, driedelige blad vergezellen de heldergoene, wit gestreepte
bloemen die zowel een lang en dun uitgroeiend schutblad als een zeer
lange, paarskleurige aar bezitten. De plant is goed winterhard.

702334.1  1 knol    € 6,50 

Arisaema nepenthoides

JAN OP DE PREEKSTOEL,
NEPALESE COBRALELIE 
(Engels: Jack In The Pulpit, Cobra
Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een prachtige bekerbloem, aan 50 cm lange bruin gespikkelde stengels.
De bloem is subtiel groen, roze met witte strepen en purperbruine stippels.
Het palmvormige blad ontstaat tegelijkertijd. De planten zijn goed
winterhard en houden van goede drainage in humeuze grond op een iets
beschaduwde plaats.

702337.1  1 knol    € 3,95 

Arisaema propinquum

WALLACH&RSQUO;S
COBRALELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze zeer vorstbestendige soort vormt grote,
driedelige bladeren, die als het ware een
schaduwplekje gaan geven aan de fantastische cobra-vormige
bekerbloemen: diep purperbruin met lichtgroene strepen. De planten
kunnen wat compacter blijven, 20-60 cm hoog. Plant ze in de
(half)schaduw in goed drainerende, humusrijke grond.

702340.1  1 knol    € 6,95 
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Arisaema ringens

KRUL-COBRALELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze bijzondere Arisaema vertelt het
plantenverhaal op de meest gracieuze
manier...: in het voorjaar verschijnen de
groeitoppen als grijsroze, gespikkelde speren uit de grond, al snel barsten
deze open en laten de (dan nog) verkreukelde bladeren en bloemen zich
zien. Het blad groei uit tot een brede driedelige parasolen, hiermee de
kostbare bloemenschat verbergend, maar die kan je langs de zijkant
bespieden: de kokervormige bloemen hebben een fraaie opgerolde schede
met een diepbruine tot zwarte drager in het draaipunt. De kokers zijn
fraaie groen- tot bruinwit gestreept. Een enkele knol brengt minder
opvallende, groene bloemen voort. Na de bloei ontstaan uit de bloeikolf
dikke trossen met oranjerode bessen, de herfst is begonnen…

702345.1  1 kleine knol    € 4,95 
702345.2  1 middenmaat knol    € 15,00 

Arisaema sikokianum

KONINGS-COBRALELIE 

Leveringsmaanden: november t/m
mei
Volgens veel liefhebbers de Koning(in) onder
de Arisaema’s! De veelkleurigheid en
eigenaardige vorm zijn daar de oorzaak van. Het vingervormige blad
bestaat uit 5 delen en verkleurt van effen groen naar groen met
grijsgroene marmering. Als snel na het ontstaan van deze bladeren (op
zo’n 30 cm hoogte) verschijnen de kokervormige, aronskelkbloemen:
dieppaarse kelken aan de buitenzijde en helderwit van binnen met een
ronde knots (of bloeikorf) op een steeltje, net een goed beschermde parel!
De bloemschede is puntig en iets overhangend, in bruin-groen-witte kleur.
Zoals bijna alle Arisaema’s is deze soort prima winterhard, bij een zeer
strenge vorst is het echter wel wijs om extra blad aan te brengen.

702348.1  1 knol    € 25,00 

Arisaema speciosum

REUZEN-COBRALELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Wie houdt van subtiele, exotische planten
moet dit soort eens aanplanten, jarenlang
bloeiplezier! Zet de plant tussen andere lagere
planten of in lichte schaduw op een humusrijk plekje. De 15 cm lange
bloeischede is van binnen violet en aan de buitenkant purper met witte
strepen. De schede loopt uit in een hele lange punt van wel 30 cm lang,
die vaak de grond weer raakt! Binnenin zit de crème tot groenpurperen
kolf. Prachtig zijn de drietallige, groene bladeren: de randen zijn vaak
bleekroze en de bladstelen bruin gespikkeld. De totale planthoogte is 60
cm en de bloemen zitten halverwege op 30 cm hoogte. Tijdens dreiging
van strenge vorst een extra winterdek geven zodat de bollen dieper komen
te zitten.

702350.1  1 knol    € 3,95 

Arisaema taiwanense

PRONK-COBRALELIE, JAN OP
DE PREEKSTOEL 

Leveringsmaanden: november t/m
mei
Deze zeldzame, maar wonderschone Arisaema
is een opvallende sieraad voor je tuin, maar groeit ook zeer goed in
potten! In het voorjaar sprinten de planten uit de grond tot 70 cm hoogte,
de dikke stengels zijngroen met zwarte vlekken en de vingervormige
bladeren ontvouwen zich als een parasol, net een fraai palmboompje... Al
snel volgende de bruinpaars gestreepte aronskelkbloemen met
overhangend deksel waar een lange punt aan groeit. De knollen zijn prima
winterhard, plant ze niet te ondiep: 20 cm, in humusrijke grond op een
halfschaduw plekje.

702353.1  1 kleine knol    € 4,95 
702353.2  1 middenmaat knol    € 15,00 

Arisaema tortuosum

REUZEN-COBRALELIE 
(Engels: Whipcord Cobra Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dit is wel een van de hoogste Arisaema’s, op
1-1,5 m hoogte torenen de wit-groen-lila
bloemen (meestal) boven het vingervormige blad uit. De bloeikolf (of
knots) groeit uit tot een lange staart, die recht omhoog steekt. Geef ze
zeer humeuze grond en plant ze gerust 10-20 cm diep voor een stevige
groei. Na de bloei ontstaan in de herfst prachtig dikke trossen met rode
bessen. Je vindt dit soort in het wild vooral in het Indisch subcontinent.

702354.1  1 knol    € 2,95 

Arisaema utile

SIKKIM-COBRALELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Op 2500 - 4000 m hoogte groeit deze
fantastische Cobralelie in het
Himalayagebergte. De 50 cm lange bladstelen
(purper gewolkt) dragen het flinke drielobbige blad. De diepwijnrode, wit
gestreepte bekervormige bloemen komen aan kordate stengels
halverwege het blad. Door het brede “dakje” dat de bloem vormt dringt is
het uiterlijk van een cobra zich op, vandaar de naam! Zeer winterhard.

702355.1  1 knol    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida compacta
'Pastel Mix'

COMPACTE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Compact groeiend, prachtig dubbelbloemig, in
een mengsel van zachte tinten oranje,
lichtgeel, zalm en lichtroze.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702490.1  3 knollen    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Yellow'

GROOTBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dubbele, grootbloemige, warmgele
knolbegonia. De bekende als volle pioenrozen pronkende bloemen
verschijnen onophoudelijk in de zomermaanden.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702500.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Orange'

GROOTBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dubbele, grootbloemige, helder oranje
knolbegonia. De bekende als volle pioenrozen pronkende bloemen
verschijnen onophoudelijk in de zomermaanden.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702550.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Red'

GROOTBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dubbele, grootbloemige, fluweelrode
knolbegonia. De bekende als volle pioenrozen pronkende bloemen
verschijnen onophoudelijk in de zomermaanden.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702600.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Pink'

GROOTBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dubbele, grootbloemige, helder roze
knolbegonia. De bekende als volle pioenrozen pronkende bloemen
verschijnen onophoudelijk in de zomermaanden.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702650.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'White'

GROOTBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dubbele, grootbloemige, zuiver witte
knolbegonia. De bekende als volle pioenrozen pronkende bloemen
verschijnen onophoudelijk in de zomermaanden.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702700.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Mixed'

GROOTBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dubbele, grootbloemige, knolbegonia in
verschillende kleuren gemengd. De bekende als volle pioenrozen
pronkende bloemen verschijnen onophoudelijk in de zomermaanden.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702750.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Picotee Lace Apricot'

TWEEKLEURIGE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oogstrelende soorten door het speelse witte
randje rond elk helderoranje bloemblad. De
bloemen zijn middelgroot en dubbel.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702790.1  2 knollen    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Picotee Yellow-Red'

TWEEKLEURIGE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oogstrelende soorten door het speelse rode
randje rond elk gele bloemblad. De bloemen
zijn middelgroot en dubbel.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702800.1  3 knollen    € 2,95 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Picotee White'

TWEEKLEURIGE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oogstrelende soorten door het subtiele roze
randje rond elk helderwitte bloemblad. De
bloemen zijn middelgroot en dubbel.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702810.1  3 knollen    € 2,95 
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Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Picotee White-Red'

TWEEKLEURIGE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oogstrelende soorten door het speelse rode
randje rond elk witte bloemblad. De bloemen
zijn middelgroot en dubbel.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702820.1  3 knollen    € 2,95 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Crispa Marginata'

TWEEKLEURIGE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De enkele bloemen hebben fraai geplooid
bloemblad en een niet te evenaren
signaalkleur: geel met een knalrood randje.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702830.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida multiflora
maxima 'Non Stop Geel'

KLEINBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Middelgrote, dubbelbloemige warmgele
knolbegonia. Door de kleinere bloemen een extra overvloedige bloeikracht. 
De ‘Non Stop’-serie is geselecteerd op lange doorbloei.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702840.1  5 knollen    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida multiflora
maxima 'Non Stop Oranje'

KLEINBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Middelgrote, dubbelbloemige oranje
knolbegonia. Door de kleinere bloemen een extra overvloedige bloeikracht. 
De ‘Non Stop’-serie is geselecteerd op lange doorbloei.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702850.1  5 knollen    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida multiflora
maxima 'Non Stop Rood'

KLEINBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Middelgrote, dubbelbloemige fluweelrode
knolbegonia. Door de kleinere bloemen een extra overvloedige bloeikracht. 
De ‘Non Stop’-serie is geselecteerd op lange doorbloei.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702860.1  5 knollen    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida multiflora
maxima 'Non Stop Roze'

KLEINBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Middelgrote, dubbelbloemige pittig roze
knolbegonia. Door de kleinere bloemen een extra overvloedige bloeikracht. 
De ‘Non Stop’-serie is geselecteerd op lange doorbloei.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702870.1  5 knollen    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida multiflora
maxima 'Non Stop Wit'

KLEINBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Middelgrote, dubbelbloemige helderwitte
knolbegonia. Door de kleinere bloemen een extra overvloedige bloeikracht. 
De ‘Non Stop’-serie is geselecteerd op lange doorbloei.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702880.1  5 knollen    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida multiflora
maxima 'Non Stop Wit'

KLEINBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
KLEINE KNOLMAAT, EXTRA VOORDELIG!  
Middelgrote, dubbelbloemige helderwitte knolbegonia. Door de kleinere
bloemen een extra overvloedige bloeikracht. 
De ‘Non Stop’-serie is geselecteerd op lange doorbloei.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702881.1  10 knolletjes    € 4,95 

Begonia x tuberhybrida multiflora
maxima 'Wummi Apfelblüte'

KLEINBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Middelgrote, dubbelbloemige zeer zachtroze
(als appelbloesem) knolbegonia. Door de kleinere bloemen een extra
overvloedige bloeikracht. 
De ‘Wummi’-serie heeft zachte tinten als specialiteit.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702900.1  3 knollen    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida multiflora
maxima 'Wummi Creme'

KLEINBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Middelgrote, dubbelbloemige crèmegele
knolbegonia. Door de kleinere bloemen een extra overvloedige bloeikracht. 
De ‘Wummi’-serie heeft zachte tinten als specialiteit.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
702905.1  3 knollen    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida flore-
pleno 'Pendula Geel'

HANGBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Talrijke, lange, hangende stengels, met smalle
spits toelopende bladeren. En dan komen (zeer
rijk bloeiend) de kleine tot middelgrote, gele bloemen, meestal halfgevuld,
maar soms ook enkel. Een aanrader voor bloembakken!

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703100.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida flore-
pleno 'Pendula Oranje'

HANGBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Talrijke, lange, hangende stengels, met smalle
spits toelopende bladeren. En dan komen (zeer
rijk bloeiend) de kleine tot middelgrote, oranje bloemen, meestal
halfgevuld, maar soms ook enkel. Een aanrader voor bloembakken!

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703130.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida flore-
pleno 'Pendula Rood'

HANGBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Talrijke, lange, hangende stengels, met smalle
spits toelopende bladeren. En dan komen (zeer
rijk bloeiend) de kleine tot middelgrote, rode bloemen, meestal halfgevuld,
maar soms ook enkel. Een aanrader voor bloembakken!

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703150.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida flore-
pleno 'Pendula Roze'

HANGBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Talrijke, lange, hangende stengels, met smalle
spits toelopende bladeren. En dan komen (zeer
rijk bloeiend) de kleine tot middelgrote, roze bloemen, meestal halfgevuld,
maar soms ook enkel. Een aanrader voor bloembakken!

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703200.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida flore-
pleno 'Pendula Wit'

HANGBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Talrijke, lange, hangende stengels, met smalle
spits toelopende bladeren. En dan komen (zeer
rijk bloeiend) de kleine tot middelgrote, witte bloemen, meestal
halfgevuld, maar soms ook enkel. Een aanrader voor bloembakken!

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703250.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida flore-
pleno 'Cascade Florence'

HANGBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Talrijke, lange, hangende stengels, met smalle
spits toelopende bladeren. En dan komen (zeer
rijk bloeiend) de kleine tot middelgrote, witte bloemen met een subtiele
rode rand (zodat een prachtig diepte-effect ontstaat). Meestal zijn de
bloemen halfgevuld, maar soms (vooral de eersten) enkelbloemig. Een
aanrader voor bloembakken!

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703255.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida flore-
pleno 'Cascade Sunray'

HANGBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Talrijke, lange, hangende stengels, met smalle
spits toelopende bladeren. En dan komen (zeer
rijk bloeiend) de kleine tot middelgrote, gele bloemen met een oranje rand
(zodat prachtig diepte-effect ontstaat) Meestal zijn de bloemen halfgevuld,
maar soms (vooral de eersten) enkelbloemig. Een aanrader voor
bloembakken!

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703260.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Fimbriata Geel'

GEFRANJERDE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Exotisch gefranjerde, warmgele bloemen. Ze
zijn groot en dubbelbloemig.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703400.1  3 knollen    € 3,50 

Bloembollen en Knollen - Zomerbloeiend 4/35

https://www.vreekenszaden.nl/702820-begonia-tuberhybrida-grandiflora-picotee-white-red
https://www.vreekenszaden.nl/702820-begonia-tuberhybrida-grandiflora-picotee-white-red
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/702830-begonia-tuberhybrida-grandiflora-crispa-marginata
https://www.vreekenszaden.nl/702830-begonia-tuberhybrida-grandiflora-crispa-marginata
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/702840-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-geel
https://www.vreekenszaden.nl/702840-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-geel
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/702850-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-oranje
https://www.vreekenszaden.nl/702850-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-oranje
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/702860-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-rood
https://www.vreekenszaden.nl/702860-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-rood
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/702870-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-roze
https://www.vreekenszaden.nl/702870-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-roze
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/702880-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-wit
https://www.vreekenszaden.nl/702880-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-wit
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/702881-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-wit
https://www.vreekenszaden.nl/702881-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-non-stop-wit
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/702900-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-wummi-apfelblute
https://www.vreekenszaden.nl/702900-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-wummi-apfelblute
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/702905-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-wummi-creme
https://www.vreekenszaden.nl/702905-begonia-tuberhybrida-multiflora-maxima-wummi-creme
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/703100-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-pendula-geel
https://www.vreekenszaden.nl/703100-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-pendula-geel
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/703130-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-pendula-oranje
https://www.vreekenszaden.nl/703130-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-pendula-oranje
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/703150-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-pendula-rood
https://www.vreekenszaden.nl/703150-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-pendula-rood
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/703200-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-pendula-roze
https://www.vreekenszaden.nl/703200-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-pendula-roze
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/703250-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-pendula-wit
https://www.vreekenszaden.nl/703250-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-pendula-wit
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/703255-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-cascade-florence
https://www.vreekenszaden.nl/703255-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-cascade-florence
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/703260-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-cascade-sunray
https://www.vreekenszaden.nl/703260-begonia-tuberhybrida-flore-pleno-cascade-sunray
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/703400-begonia-tuberhybrida-grandiflora-fimbriata-geel
https://www.vreekenszaden.nl/703400-begonia-tuberhybrida-grandiflora-fimbriata-geel
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend


Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Fimbriata Oranje'

GEFRANJERDE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Exotisch gefranjerde, oranje bloemen. Ze zijn
groot en dubbelbloemig.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703430.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Fimbriata Rood'

GEFRANJERDE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Exotisch gefranjerde, fluweelrode bloemen. Ze
zijn groot en dubbelbloemig.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703450.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Fimbriata Roze'

GEFRANJERDE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Exotisch gefranjerde, roze bloemen. Ze zijn
groot en dubbelbloemig.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703500.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Fimbriata Wit'

GEFRANJERDE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Exotisch gefranjerde, helder witte bloemen. Ze
zijn groot en dubbelbloemig.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703550.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida
grandiflora 'Fimbriata Mix'

GEFRANJERDE KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Exotisch gefranjerde begonia’s in heldere en
vrolijke kleuren gemengd. Ze zijn groot,
imposant en dubbelbloemig.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703560.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida Bertinii
'Worthiana'

ECHTE BOERENBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zeer rijk bloeiende begonia, ook geschikt voor
binnen, met hangende, kleine oranje bloemen,
die doen denken aan die van de lidcactus. Natuurlijk een type voor potten
en bakken. We leveren de ouderwetse reuzenknollen, die enorme
groeikracht geven. Hoogte: 30-40 cm met 10-50 cm “overhang”.
Begoniabloemetjes zijn eetbaar en hebben een sprankelende smaak!

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703900.1  2 knollen    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida Bertinii
boliviensis 'San Francisco'

ZALM BOERENBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Helder zalmroze! Deze zeer rijk bloeiende
begonia (ook geschikt voor binnen) met
hangende, kleine helderwitte bloemen, die doen denken aan die van de
lidcactus. Natuurlijk is deze begonia heel geschikt voor potten en bakken.
Hoogte: 30-40 cm met 10-50 cm “overhang”. Begoniabloemetjes zijn
eetbaar en hebben een sprankelende smaak!

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703908.1  1 knol    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida Bertinii
boliviensis 'Santa Barbara'

WITTE BOERENBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Nu ook in het wit! Deze zeer rijk bloeiende
begonia (ook geschikt voor binnen) met
hangende, kleine helderwitte bloemen, die doen denken aan die van de
lidcactus. Natuurlijk is deze begonia heel geschikt voor potten en bakken.
Hoogte: 30-40 cm met 10-50 cm “overhang”. Begoniabloemetjes zijn
eetbaar en hebben een sprankelende smaak!

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703910.1  1 knol    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida Bertinii
boliviensis 'Santa Cruz'

ORANJE BOERENBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pittig oranjerood! Deze zeer rijk bloeiende
begonia (ook geschikt voor binnen) met
hangende, kleine helderwitte bloemen, die doen denken aan die van de
lidcactus. Natuurlijk is deze begonia heel geschikt voor potten en bakken.
Hoogte: 30-40 cm met 10-50 cm “overhang”. Begoniabloemetjes zijn
eetbaar en hebben een sprankelende smaak

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
703912.1  1 knol    € 3,95 

Begonia x tuberhybrida flore-
pleno 'Pendula Mix'

HANGBEGONIAATJE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dit rijkbloeiende hangbegoniaatje ontstond
door de groeiende vraag naar kleine,
rijkbloeiende begonia's voor de hanging basket. Elke plant geeft een
overvloed aan kleinere, dubbele bloemen in hangende bloeistand.
Gemengde kleuren.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
704100.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida 'Bouton
de Rose'

REUZENBLOEMIGE
KNOLBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Geweldige bloemen door de enorme grootte
(tot 20 cm doorsnee), dubbele vorm (maar niet te druk dubbel) en pittige
kleur: zilverwit met rode omranding.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
704150.1  3 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida odorosa
'Red Sunset'

GEUR-HANGBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Rijkbloeiende begonia met heerlijk geurende
bloemen. De rode bloemkleur hoort helemaal
bij begonia’s en zal lekker knallen in je tuin! Heel decoratief als hangplant
in potten of bloembakken, ze bloeien de hele zomer, het liefst op een licht
beschaduwde plaats.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
704215.1  2 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida odorosa
'Sweet Pink'

GEUR-HANGBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Rijkbloeiende begonia met heerlijk geurende
bloemen. De bloemkleur geeft een spannende
combinatie van roze en zalmoranje te zien! Heel decoratief als hangplant
in potten of bloembakken, ze bloeien de hele zomer, het liefst op een
lichtbeschaduwde plaats.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
704220.1  2 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida odorosa
'White Blush'

GEUR-HANGBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Rijkbloeiende begonia met heerlijk geurende
bloemen. De lichtroze knoppen kleuren bij het
opengaan steeds meer naar helder wit. Heel decoratief als hangplant in
potten of bloembakken, ze bloeien de hele zomer, het liefst op een
lichtbeschaduwde plaats.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
704225.1  2 knollen    € 3,50 

Begonia x tuberhybrida odorosa
'Yellow Flame'

GEUR-HANGBEGONIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Rijkbloeiende begonia met heerlijk geurende
bloemen. De bijna witte knoppen kleuren bij
het opengaan steeds meer naar citroengeel. Heel decoratief als hangplant
in potten of bloembakken, ze bloeien de hele zomer, het liefst op een
lichtbeschaduwde plaats.

Een ijverige bloeier voor de zomer. Houdt van humusrijke grond en
halfschaduw, 's winters vorstvrij de knollen overwinteren in droge
turfmolm.
704235.1  2 knollen    € 3,50 

Bessera elegans

KORAALDRUPPEL 
(Engels: Coral Drop)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een elegant bolgewas uit Mexico, zet ze lekker
zonnig. Vanuit de basis van smalle, 60 cm
lange bladeren groeien stoere, 60 cm lange stengels met bovenin (altijd 9)
hangende, rode bloemen met crème aan de binnenkant. Ze groeien goed
in een pot: proberen dit zeldzame gewasje!

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704300.1  25 bollen    € 4,95 
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Bletilla striata

AARDORCHIDEE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
In trossen staan de paarsroze bloemen met
vijf kelkbladeren en een trompet met
geribbelde orchidee-typische, uitstekende
onderlip . Een zeer gemakkelijk groeiende buitenplant voor zon of
halfschaduw, met flink winterdek buiten te overwinteren.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704500.1  1 wortelstokje    € 2,95 

Bletilla striata 'Alba'

AARDORCHIDEE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
In trossen staan de bijzonder, helderwitte
bloemen met vijf kelkbladeren en een trompet
met geribbelde orchidee-typische, uitstekende
onderlip . Een zeer gemakkelijk groeiende buitenplant voor zon of
halfschaduw, met flink winterdek buiten te overwinteren.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704510.1  1 wortelstokje    € 4,95 

Caladium hybriden 'Autumn
Beauty'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn lichtgroen
met pittige wijnrode nerven en een subtiele,
wijnrode omranding.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704670.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'Candidum'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn helderwit
met groene nerven en groene omranding.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen
voor de teelt van deze fraaie, grote planten, die in de zomer voor een
prachtig kleurenfestijn zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs
in een grote pot in de vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de
schaduw groeien geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet
kan! In de herfst sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij
droog) overwinteren.
704680.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'Fannie
Munson'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn helderwit
met groene nerven en groene omranding.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704690.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'Florida Elise'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn feestelijk
lichtroze en donkergroen gespikkeld.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen
voor de teelt van deze fraaie, grote planten, die in de zomer voor een
prachtig kleurenfestijn zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs
in een grote pot in de vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de
schaduw groeien geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet
kan! In de herfst sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij
droog) overwinteren.
704692.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'Frog in a
Blender'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn helderwit
met groene nerven en groene omranding.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704695.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'Pink Gem'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote, brede, lancetvormige bladeren zijn
roze in het centrum met pittige wijnrode
nerven en een dikke, donkergroene
omranding.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704722.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'Red Flash'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn dieprood
met brede, donkergroene omranding en roze
spikkels.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704730.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'Red Ruffles'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn fraai gegolfd
van vorm. Het dieprode centrum heeft een
even diepgroene omranding.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704731.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'Seafoam
Pink'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn bijzonder
zacht van tint: zeer lichtgroen met licht lilaroze
spikkels of vlekken in het centrum.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704733.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'Spring Fling'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn helderwit
met groene nerven en groene omranding.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen
voor de teelt van deze fraaie, grote planten, die in de zomer voor een
prachtig kleurenfestijn zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs
in een grote pot in de vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de
schaduw groeien geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet
kan! In de herfst sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij
droog) overwinteren.
704735.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'Tapestry'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn bijna wit in
het centrum en gaan via wat groen spetters
over in een stevig groene omranding. De
nerven zijn pittig rozerood gekleurd. Kortom een vrolijke, bontgekleurde
Caladium!

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704737.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'White Queen'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn helderwit
met groene nerven en groene omranding.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen
voor de teelt van deze fraaie, grote planten, die in de zomer voor een
prachtig kleurenfestijn zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs
in een grote pot in de vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de
schaduw groeien geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet
kan! In de herfst sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij
droog) overwinteren.
704740.1  1 knol    € 3,95 

Caladium hybriden 'White Wing'

PRACHTBLAD 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote pijlvormige bladeren zijn bijna wit in
het centrum en gaan via wat groen spetters
over in een smalle, donkergroene omranding.
Bij de aanhechting van de stengel kleurt het blad speels met een dieprode
vlek of streep.

We kopen jaarlijks de grootst mogelijke knollen voor de teelt van deze
fraaie, grote planten, die in de zomer voor een prachtig kleurenfestijn
zullen zorgen in je tuin, in potten of bakken en zelfs in een grote pot in de
vensterbank. Omdat de planten ook zeer goed in de schaduw groeien
geven ze daar kleur waar een bloem dat meestal niet kan! In de herfst
sterft de plant af en kan je de knollen vorstvrij (en vrij droog)
overwinteren.
704745.1  1 knol    € 3,95 
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Calochortus hybriden 'Cupido'

VLINDERTULP 
(Engels: Cat's Ears, Fairy Lantern)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Licht lilaroze op korte steeltjes van 30 cm
lengte: de meest compacte uit ons sortiment.

Subtiele schoonheid... zo zou je dit pareltje in bollenland kunnen typeren.
Aan een slanke stengel (samen met het grasachtige blad) verschijnen 1-3
tulpvormige bloemen. Elke bloem telt 3 bloembladen, waardoor de vorm
toch speels en lieflijk is; wapperend in de wind lijkt het een wolk van
vlinders! De bloeitijd is van mei-juli. Omdat de bolletjes niet geheel
winterhard zijn leveren we ze in het voorjaar. Bij goed winterdek is er wel
een goede kans op overwintering. Geef ze een zonnige plek met lage
onderbegroeiing.
704910.1  20 bollen    € 2,95 

Cardiocrinum giganteum

REUZENLELIE 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Een bijzondere en spectaculaire telg van de
lelie-familie uit China en Japan. De plant laat
voor de bloei een mooie, hosta- of
aronskelkachtige plant zien. Een mooietoef frisgroen blad, niet direct als
een lelie herkenbaar. Meestal hetzelfde jaar geeft de plant op 1,5-2,5 m
hoogte een uitbarsting van iets naar beneden gerichte, grote
trompetvormige bloem: wit met een prachtige wijnrode keel. Bescherm de
plant goed ‘s winters of bewaar de bollen vorstvrij. Enkele uren zon per
dag is de beste omstandigheid, te veel zon geeft bladverbranding. Plant de
bollen ondiep, er mag een klein stukje bol zichtbaar zijn. Zorg dat de
ondergrond veel humus bevat!

705320.1  1 plant    € 9,95 

Cardiocrinum cordatum 'Red
Flowered'

REUZENLELIE 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
ZEER ZELDZAME WIJNRODE REUZENLELIE! 
Van een actieve liefhebber hebben we de
bijzondere rode vorm van de zeldzaam mooie Reuzenlelie. Deze prachtige
lelie komt uit het noorden van Japan, de Koerilen-eilanden en Sakhalin,
waar ze groeit in naald-, eiken- en bamboebossen op koele vochtige
plekken in de bergen. De dikke stengels worden 70 – 200 cm hoog en
groeien vanuit het sierlijke, grote, hartvormige blad. Ze bloeit in
juli/augustus met een tros van 2-15 trompetvormige bloemen (12-18 cm
groot) in fluweelachtig robijnrode binnenkant en een bijna witte
buitenkant. Deze kleur is vooralsnog zeer zeldzaam! De bloemen hebben
grote nectarklieren aan de voet van de bloemkroon die veel nectar
uitscheiden. Veel hommelsoorten, bijen en vlinders worden daardoor
aangetrokken.

705325.1  1 plant    € 19,95 

Chasmanthe floribunda
'Saturnus'

COBRALELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dit fraaie bolgewasje wordt steeds meer
ontdekt door tuinliefhebbers en
snijbloemkwekers. Van oorsprong komt het soort uit Zuid-Afrika en de
opbouw van de plant lijkt op die van de Montbretia (Crocosmia). De
paarse bloeistengels (ongeveer 1 m hoog) dragen tientallen buisvormige,
oranje bloemetjes, na de bloei ontstaan ronde zaadbolletjes, die ook zeer
decoratief zijn en ook bij bloemisten zeer geliefd voor boeketten.

705400.1  3 bollen    € 3,50 

Colocasia affinis 'Jenningsii'

POT-OLIFANTSOOR 

Leveringsmaanden: april t/m juni
Een bladkleur om blijvend te boeien: flink en
hartvormig met een blauwgroene kleur en
purperbruine vulling tussen de nerven. Deze
Colocasia, die uiteraard eetbare knollen produceert, blijft prachtig compact
(40-50 cm) en is dus extra geschikt voor de teelt in potten.

705460.1  1 knol    € 3,95 

Colocasia esculenta 'Antiquorum'

EDDO OF TARO 

Leveringsmaanden: april t/m juni
Fantastische bladerpracht! De plant groeit iets
bescheidener dan de meeste Taro’s dus passen
goed op een kleinere plek. De knol overleeft
vele winters, een beetje extra dek helpt daarbij, en elk jaar loopt de plant
uit tot een volle en exotische schoonheid. Vaak ontstaan op het blad
donkerte vlekken, waardoor de groene nerven sierlijk oplichten! 
De knol is eetbaar na koken, zie de vele recepten op internet.

705470.1  1 knol    € 3,95 

Colocasia esculenta 'Black Magic'

OLIFANTSOOR 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een prachtige bladplant met enorme
purperbruine bladeren (de vorm als
olifantsoren) en met nog donkerder nerven en
stengels. Tot bloei komt deze aronskelkachtige niet in ons klimaat. Zet ze
vochtig tot nat en 's winters vorstvrij en droog (hoewel extra dek over de
knollen vaak voor overleving in onze winters zorgt). De Taroknollen
worden al sinds mensenheugenis in de tropen gegeten, in Azië en Afrika is
de teelt enorm populair, ze bevatten 25% zetmeel en zijn vrijwel
ongevoelig voor ziekten. Ze worden gekookt, geroosterd, gebakken en
gefrituurd. In Afrika worden ze in een pasta (“fufu”) verwerkt. Het blad is
na koken ook eetbaar (lekker om vlees of vis in te rollen). Hoogte 1m.

705475.1  1 knol    € 7,95 

Colocasia esculenta 'Green
Leaved'

OLIFANTSOOR 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een prachtige bladplant met enorme bladeren
(als olifantsoren) en met een adembenemende
blauw-groene waslaag. Tot bloei komt deze aronskelkachtige niet in ons
klimaat. Zet ze vochtig tot nat en 's winters vorstvrij en droog. De
Taroknollen worden al sinds mensenheugenis in de tropen gegeten, in Azië
en Afrika is de teelt enorm populair, ze bevatten 25% zetmeel en zijn
vrijwel ongevoelig voor ziekten. Ze worden gekookt, geroosterd, gebakken
en gefrituurd. In Afrika worden ze in een pasta (“fufu”) verwerkt. Het blad
is na koken ook eetbaar (lekker om vlees of vis in te rollen). Hoogte 1m.

705480.1  1 knol    € 3,95 

Colocasia esculenta 'Mojito'

OLIFANTSOOR 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een prachtige bladplant met paars groen
gevlekte bladeren (de vorm als olifantsoren)
en met nog donkerder nerven en stengels. Zet
ze vochtig tot nat en 's winters vorstvrij en droog (hoewel extra dek over
de knollen vaak voor overleving in onze winters zorgt). De Taroknollen
worden al sinds mensenheugenis in de tropen gegeten. Ze worden
gekookt, geroosterd, gebakken en gefrituurd. In Afrika worden ze in een
pasta (“fufu”) verwerkt. Het blad is na koken ook eetbaar (lekker om vlees
of vis in te rollen). Hoogte 1m.

705485.1  1 knol    € 7,95 

Commelina coelestis

BLAUWE VADERPLANT 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Telkens verrast dit knolgewasje weer door z'n
intens blauwe ronde open bloemen. Hoogte 30
cm. Houdt van zon en humeuze, voedselrijke
grond

705500.1  20 wortelstokjes    € 2,95 

Convallaria majalis 'Alba'

LELIETJES DER DALEN 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Vaste, winterharde plant met wortelstokken,
zeer geschikt voor arme, schaduwrijke grond.
Bloeit in het late voorjaar met de typerende,
zoet geurende, ronde spierwitte belbloemetjes.

705600.1  10 wortelstokjes    € 4,95 
705600.2  3x10 wortelstokjes    € 12,50 
705600.3  10x10 wortelstokjes    € 35,00 

Convallaria majalis 'Rosea'

LELIETJES DER DALEN 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Vaste, winterharde plant met wortelstokken,
zeer geschikt voor arme, schaduwrijke grond.
Bloeit in het late voorjaar met de typerende,
zoet geurende, ronde belbloemetjes in zeldzame zachtroze kleur.

705610.1  1 wortelstok    € 2,95 
705610.2  5 wortelstokjes    € 7,95 

Cosmos atrosanguineus
'Chocamocha'

CHOCOLADE COSMEA 

Leveringsmaanden: vanaf juni
Een cosmea, die niet groeit uit zaad en dus
met worteldelen wordt vermeerderd. De plant
wordt 50-70 cm hoog en bloeit met donkerbruine, open bloemen (wat u
gewend bent van de gewone cosmea). Het blad is minder fijn van
structuur. En dan de geur…: deze bevestigt de verwachtingen van de kleur:
een chocoladegeur! Graaf de verdikte worteldelen in de herfst weer uit en
bewaar ze (opgepot) op een koele, vorstvrije plaats.

705650.1  1 knol    € 2,95 
705650.2  3 knollen    € 7,95 
705650.3  1 plant    € 3,95 
705650.4  3 planten    € 9,95 

Crinum x powellii

ROZE TUINAMARYLLIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De naam zegt al iets van de bloeivorm: zo'n 10
lelie-achtige, lilaroze klokbloemen aan stevige
stengels en lancetvormig, smal blad vanuit de
bol. De grote, flesvormige bol moet diep worden geplant en is redelijk
vorstbestendig.

705700.1  1 bol    € 3,50 

Crinum x powellii 'Album'

WITTE TUINAMARYLLIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De naam zegt al iets van de bloeivorm: zo'n 10
lelie-achtige, spierwitte klokbloemen aan
stevige stengels en lancetvormig, smal blad
vanuit de bol. De grote, flesvormige bol moet diep worden geplant en is
redelijk vorstbestendig.

705705.1  1 bol    € 3,95 

Crinum x powellii 'Cintho Alpha'

WIT-RODE TUINAMARYLLIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Bijzondere kleur: spierwit met een wijnrode
streep vanuit het centrum, deze streep is in de
knop al prachtig zichtbaar! De naam zegt al
iets van de bloeivorm: zo'n 10 lelie-achtige klokbloemen per stevige
stengel en lancetvormig, smal blad vanuit de bol. De extra grote,
flesvormige bol moet diep worden geplant, geeft meerdere bloeistengels
en is redelijk vorstbestendig.

705707.1  1 bol    € 5,50 

Crocosmia x crocosmiiflora 'Mix'

MONTBRETIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De feloranje en gele bloemetjes groeien aan
horizontale aartjes, altijd 2 aartjes per stengel.
Sterk als snijbloem. Beleeft z’n come-back
door toenemende populariteit van geel en oranje in de tuin. In
toenemende mate winterhard!

705720.1  20 knolletjes    € 3,50 
705720.2  50 knolletjes    € 6,95 
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Crocosmia hybrida 'Emily
Mckenzie'

MONTBRETIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Kleinbloemig als 724600, geselecteerd op een
prachtige helderoranje kleur met dieporanje
ring rond het hart. De plant is (door de matige winters) in toenemende
mate winterhard! Hoogte 30-40 cm.

705723.1  25 knolletjes    € 4,95 

Crocosmia hybrida ‘George
Davidson’

MONTBRETIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Kleinbloemig als 724600, geselecteerd op een
prachtige kanariegele kleur. In toenemende
mate winterhard!

705725.1  10 knolletjes    € 2,95 

Crocosmia hybrida 'Lucifer'

MONTBRETIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Prachtig dieprode grootbloemige montbretia,
bloeit op 90 cm hoge stengels: heeft
zwaardvormig blad. In toenemende mate
winterhard!

705730.1  20 knolletjes    € 4,95 

Cyclamen cyprium

CYPRUSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Prachtig soort uit het
eiland Cyprus, waar hij groeit in de dennen- en
cederbossen van het Kyrenia- en Troodosgebergte. De sterk geurende
bloemen die verschijnen in de herfst, zijn wit tot zeer lichtroze met een
paarsachtige vlek aan de basis. De rijzige bloemblaadjes met gedraaid
uiteinde hebben aan de basis aan weerszijden een duidelijk oortje. (tekst:
Wikipedia)

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705795.1  1 plant    € 2,95 
705795.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen graecum

GRIEKSE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. De bloemen, die lijken op
die van Cyclamen hederifolium, komen op het
einde van de zomer uit, net iets voor of samen met de bladeren. Bijzonder
is dat de bloemsteel zich als een kurkentrekker oprolt vanaf het midden
van de steel, in tegenstelling tot de meeste andere soorten waar dat
gebeurt vanaf de top van de steel. De bladeren van zijn onderling erg
verschillend en vaak mooi gedecoreerd met crèmekleurige, grijze of
zilverachtige vlammen en tekeningen. De combinaties zijn hier eindeloos!
(tekst: Wikipedia) Geef deze cyclaam een zeer warm plekje in de zomer,
eventueel in een kas, anders bloeien ze niet. Wel vochtig houden en in
gedraineerde grond met wat naaldbomengrond planten. Bij strenge
winters goed beschermen.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705800.1  1 plant    € 3,95 
705800.2  3 planten    € 9,95 

Cyclamen graecum 'Glyfada'

GRIEKSE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. De bloemen, die lijken op
die van Cyclamen hederifolium, komen op het
einde van de zomer uit, net iets voor of samen met de bladeren. Bijzonder
is dat de bloemsteel zich als een kurkentrekker oprolt vanaf het midden
van de steel, in tegenstelling tot de meeste andere soorten waar dat
gebeurt vanaf de top van de steel. De bladeren van zijn prachtig
zilvergroen, vaak met een donkergroene buitenrandje. (tekst: deels van
Wikipedia) Geef deze cyclaam een zeer warm plekje in de zomer,
eventueel in een kas, anders bloeien ze niet. Wel vochtig houden en in
gedraineerde grond met wat naaldbomengrond planten. Bij strenge
winters goed beschermen.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705805.1  1 plant    € 3,95 
705805.2  3 planten    € 9,95 

Cyclamen hederifolium

KLIMOPBLADIGE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Zeer winterharde
tuincyclaam, de bekendste en tevens een van
de sterkste. De bloemen zijn lichtroze met donkerder onderkant. Het
gemarmerde, klimopvormige blad is een sieraad!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705810.1  1 plant    € 2,50 
705810.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen hederifolium 'Album'

KLIMOPBLADIGE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Zeer winterharde
tuincyclaam. De bloemen zijn helder wit. Het
gemarmerde, klimopvormige blad is een sieraad!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705815.1  1 plant    € 2,50 
705815.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen hederifolium 'Dark
Rose'

KLIMOPBLADIGE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Zeer winterharde
tuincyclaam, de bekendste en tevens een van de sterkste. De bloemen zijn
donkerroze. Het gemarmerde, klimopvormige blad is een sieraad!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705817.1  1 plant    € 2,50 
705817.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen hederifolium 'Silver
Leaved'

KLIMOPBLADIGE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Zeer winterharde
tuincyclaam. De bloemen zijn lichtroze met donkerder onderkant. Het
gemarmerde, zilvergrijze, klimopvormige blad is een sieraad!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705820.1  1 plant    € 2,95 
705820.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen hederifolium 'Album
Silver Leaved'

KLIMOPBLADIGE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Zeer winterharde
tuincyclaam. De bloemen zijn wit. Het gemarmerde, zilvergrijze,
klimopvormige blad is een sieraad!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705825.1  1 plant    € 2,50 
705825.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen cilicium

TAURUSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Een winterharde cyclaam
houdt van halfschaduw tot zon en vooral niet
te vochtig. Deze kleine soort heeft ronde of hartvormige bladeren met
lichtgroene of zilvergrijze vlekken. De roze bloemen hebben onderaan een
paarsrode vlek en bloeien van september-oktober

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705840.1  1 plant    € 2,50 
705840.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen cilicium 'Album'

TAURUSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Een winterharde cyclaam
houdt van halfschaduw tot zon en vooral niet
te vochtig. Deze kleine soort heeft ronde of hartvormige bladeren met
lichtgroene of zilvergrijze vlekken. De helderwitte bloeien van september-
oktober

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705845.1  1 plant    € 2,50 
705845.2  3 planten    € 5,95 
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Cyclamen intaminatum

DWERGCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Dit minisoortje is van
oorsprong afkomstig uit eikenbossen (tot op
1000 m hoogte) in het westen van Turkije. Deze is vergelijkbaar met
Cyclamen cilicium, maar een flinke slag kleiner. De bladeren zijn bijna rond
en donkergroen met zilvergroene vlekken. De bloemetjes zijn wit tot
lichtroze, zonder donkere vlek op de neus (zoals vele andere cyclamen wel
hebben).

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705847.1  1 plant    € 2,95 
705847.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen mirabile

WONDERCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Het “wonderbaarlijke”
(mirabile) van dit soort schuilt vooral in de
roze tekening op het jonge blad, dat later zilvergroen verkleurt: heel apart!
De bloemen zijn vaak geurend en lilaroze van kleur. Van oorsprong groeit
dit soort in de Turkse dennenbossen en de maquis (struikgewas) in het
zuidwesten van Turkije.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705850.1  1 plant    € 2,95 
705850.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen mirabile 'Album'

WONDERCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
HERFSTBLOEIEND. Het “wonderbaarlijke”
(mirabile) van dit soort schuilt vooral in de
roze tekening op het jonge blad, dat later zilvergroen verkleurt: heel apart!
De bloemen zijn vaak geurend en helder wit van kleur. Van oorsprong
groeit dit soort in de Turkse dennenbossen en de maquis (struikgewas) in
het zuidwesten van Turkije.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705852.1  1 plant    € 2,95 
705852.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen coum

COACYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Zeer winterhard soort, de
beste winterbloeier (eind december - midden
april) voor ons klimaat. De bladtekening varieert, de bladeren verschijnen
in de herfst en blijven tot het einde van de lente (tenzij zeer strenge vorst
ze om zeep helpt) de bloemkleur is midden- tot lichtroze. Af en toe (maar
niet standaard) geuren de bloemen. Ze brengen al kleur in de tuin vóór de
eerste sneeuwklokjes, lenteklokjes, winterakonieten of krokussen!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705860.1  1 plant    € 2,50 
705860.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen coum 'Album'

COACYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Zeer winterhard soort, de
beste winterbloeier (eind december - midden
april) voor ons klimaat. De bladtekening varieert, de bladeren verschijnen
in de herfst en blijven tot het einde van de lente (tenzij zeer strenge vorst
ze om zeep helpt) de bloemkleur is helderwit. Af en toe (maar niet
standaard) geuren de bloemen. Ze brengen al kleur in de tuin vóór de
eerste sneeuwklokjes, lenteklokjes, winterakonieten of krokussen!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705865.1  1 plant    € 2,50 
705865.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen coum 'Pewter Leaf'

COACYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Zeer winterhard soort, de
beste winterbloeier (eind december - midden
april) voor ons klimaat. De bladeren zijn sierlijk zilverkleurig, verschijnen in
de herfst en blijven tot het einde van de lente (tenzij zeer strenge vorst ze
om zeep helpt) de bloemkleur is lilaroze, Af en toe (maar niet standaard)
geuren de bloemen. Ze brengen al kleur in de tuin vóór de eerste
sneeuwklokjes, lenteklokjes, winterakonieten of krokussen!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705866.1  1 plant    € 2,50 
705866.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen coum 'Rubrum'

COACYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Zeer winterhard soort, de
beste winterbloeier (eind december - midden
april) voor ons klimaat. De bladtekening varieert, de bladeren verschijnen
in de herfst en blijven tot het einde van de lente (tenzij zeer strenge vorst
ze om zeep helpt) de bloemkleur is diep donkerroze. Af en toe (maar niet
standaard) geuren de bloemen. Ze brengen al kleur in de tuin vóór de
eerste sneeuwklokjes, lenteklokjes, winterakonieten of krokussen!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705867.1  1 plant    € 2,50 
705867.2  3 planten    € 5,95 

Cyclamen libanoticum

LIBANESE CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. De grote roze bloemen
met purperkleurige basis en stevige geur
verschijnen in februari – maart. De zeegroene bladeren hebben
grijsachtige tekeningen. Een zeldzame plant, die van oorsprong groeit in
de bergen ten noordoosten van Beiroet, waar hij in 1895 gevonden werd.
Daarna werd hij niet meer gezien en men dacht dat hij uitgestorven was
totdat hij in 1961 opnieuw ontdekt werd. Deze prachtige soort kan niet
tegen vrieskou en moet dus extra met bladeren bedekt worden. Het
resultaat is echter ruimschoots deze moeite waard!

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705869.1  1 plant    € 3,95 
705869.2  3 planten    € 9,95 

Cyclamen pseudibericum

AMANUSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Succesvolle late
winterbloeier, het grote hartvormige blad
verschijnt in de herfst, gevolgd door de naar viooltjes geurende, kleine
middenroze bloemetjes. Goed beschermen tegen strenge vorst.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705870.1  1 plant    € 2,95 
705870.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen trochopteranthum

HELIKOPTERCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
WINTERBLOEIEND. Apart cyclaampje, dat
jarenlang C. alpinum werd genoemd. De
vindplaats is Zuid-West Turkije onder naaldbomen, tot op 1500 m hoogte.
De naam dankt het soort aan de propellerachtige rangschikking van de
bloemblaadjes. De kleur van de honingzoet geurende bloemetjes is licht-
tot dieproze. Het blad varieert van kleur en vorm. Geef ze een droog
plekje (verhoogd plantenbed) en goede bescherming tijdens een strenge
winter.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705875.1  1 plant    € 2,95 
705875.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen repandum

VOORJAARSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
VOORJAARSBLOEIEND. Het diepgroene,
klimopachtige blad met zilverkleurige spikkels
vormt de basis voor deze diep purperroze soort. Schaduwminner.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705880.1  1 plant    € 2,95 
705880.2  3 planten    € 6,95 
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Cyclamen repandum 'Album'

VOORJAARSCYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
VOORJAARSBLOEIEND. Het diepgroene,
klimopachtige blad met zilverkleurige spikkels
vormt de basis voor deze helderwitte soort. Schaduwminner.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705885.1  1 plant    € 2,95 
705885.2  3 planten    € 6,95 

Cyclamen purpurascens

ALPENVIOOLTJE OF EUROPESE
CYCLAAM 

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
ZOMERBLOEIEND. Zeer gewild en weinig
gekweekt! Dit Europese (beschermde) soort heeft het hele jaar door blad
en bloeit van juni tot september. De roze bloemen met rode basis geuren
heerlijk.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705890.1  1 plant    € 3,95 
705890.2  3 planten    € 9,95 

Cyclamen Collectie

Leveringsmaanden: februari t/m
mei, september t/m november
Kan je moeilijk een keus maken of heb je
interesse in een voordelige collectie? Laat ons
dan een mooi sortiment samenstellen uit de
Cyclamensoorten die we hebben. We houden
rekening met verschillende bloeiperiodes.

Het is niet zo’n kunst om zeldzame cyclamenknollen aan te bieden. Wel of
niet uit de natuur geroofd, is er wereldwijd een levendige handel. Jammer
dat maar een deel van de knollen het echt goed doen in de tuin. Wij
hebben voor u de oplossing: elk soort dat we leveren wordt in Nederland
in een pot gekweekt en heeft al blad (gegeven), zodat we hergroei durven
garanderen! Bij het uitplanten de potgrond uit de potjes vermengen met
de grond in de omgeving anders kunnen de knollen te nat blijven.
705895.1  10 planten    € 19,50 
705895.2  20 planten    € 35,00 

Cyrtanthus mackenii Collectie

VUURLELIE, SCARBOROUGH EN
IFAFA LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Leuk om kennis te maken met dit exotische,
Zuid-Oostafrikaanse lid van de grote
leliefamilie! Deze collectie bestaat uit 2 verschillende soorten (apart
verpakt): ‘Cream White’ en ‘Himalayan Pink’. Cyranthus vormt bloemen in
verschillende vorm en grootte en bloeit erg lang, de behandeling is te
vergelijken met de Hippeastrum waar deze sterk aan verwant is.

705900.1  2 bollen (opgepot)    € 4,95 

Dahlia imperialis

BOOMDAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Af en toe kunnen we aan deze bijzondere
botanische (dus wilde) soort komen. Uit
Midden-Amerika afkomstig groeit de plant
aldaar uit tot planten van wel 10 meter hoog! In ons klimaat halen ze 2-
3m met gemakt en bloeien ze met grote lilaroze bloemen met zichtbaar
hart. De bloemen zijn 8-15 cm in doorsnee en kijken op je neer, omdat ze
naar beneden hangen! De bloei lukt buiten alleen bij een goede, warme
zomer helemaal aan het eind van het jaar en gaat dan door tot de vorst.
Op tijd aan de groei brengen dus en geniet van deze flinke plant. In een
kas of serre zal de bloei zonder uitzondering jaarlijks plaatsvinden. Het
geveerde blad draagt overigens ook mee aan de sierwaarde.

705920.1  1 knol    € 7,95 

Dahlia 'Ace Summer Sunset'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. Middelgrote, goed gevulde bloemen in warme zalmoranje
kleur.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
705980.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Akita'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. Helderrode bloemen met gele gloed in het centrum en
eigenwijze witte puntjes.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
705990.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Apricot Bahama' /
'Bahama Apricot'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Vanuit een (zacht)geel tot zalmkleurig hart, monden de
lintbloemen uit in vrolijk witte pinten. De lintbloemen zijn extra breed!
Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
705995.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Arabian Night'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Zeer donkerrood met bijna
zwart centrum. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
705999.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Arabian Night'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Zeer donkerrood met bijna
zwart centrum. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706000.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Art Act'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Deze dahlia behoort tot de
ondergroep “Dinnerpate”, wat duidt op een grote, vrij platte bloemvorm.
De kleur is purper met indigo strepen: zeer diepe kleuren! Hoogte 80 cm

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706001.1  1 knol    € 2,95 

Dahlia 'Bangkok'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Grote, flamboyant gegolfde
bloemen in glinsterend wijnrood en met koperen vlammen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706002.1  1 knol    € 1,95 

Dahlia 'Bacardi' / 'Ekaterina'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Zeer grote bloemen (13 cm
doorsnee) met een intens roze kleur, die langs de randen en in het
centrum donkerder is.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706003.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Big Brother'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Zeer grote, flamboyant
gegolfde bloemen in een zachte abrikooskleur met iets donkerder hart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706004.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Blackberry Ripple' /
'Avignon'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Hoe beschrijf je zo'n beauty? Een witte, vrij puntige
bloem (voor een decortatief type) met donker-wijnrode strepen in
willekeurige dikte, vanuit het centrum naar buiten. Dat resulteert in de
meest fantastische "splish-splash"-vlekken! Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706005.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Bluetiful'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Als dahlia’s “blauw” worden
genoemd moeten we denken aan lila met een blauwe zweem. De
‘Bluetiful’ vormt een flinke plant en heeft vrij grote bloemen, die sterk zijn
voor de snij. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706006.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Bohemian Spartacus'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De zeer grote bloemen zijn
purperrood met hier en daar speelse lichtgele strepen. Hoogte 100 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706010.1  1 knol    € 2,50 
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Dahlia 'Bright Diamond'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De extra brede lintbloemen
combineert deze fantastisch mooie dahlia met een helderwitte kleur, die
decoratief “beschilderd” is met dikke en dunne rode strepen. Hoogte 90
cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706015.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Café au Lait'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Extra grootbloemig in een
bijzondere abrikoos- tot beige tint. Net als koffie-met-melk! Hoogte 110
cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706020.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Café au Lait'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
TOPKWALITEIT UIT DE FAM FLOWER FARM! 
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Extra grootbloemig in een bijzondere abrikoos- tot
beige tint. Net als koffie-met-melk! Dit is verreweg de meest populaire
Dahlia uit ons sortiment... Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706021.1  2 grote knollen    € 8,50 

Dahlia 'Carribian Fantasy'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Tropische
veelkleurigheid: Wit met rode of lila strepen en
een geel centrum. Verovert en verwarmt het hart!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706024.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Catching Fire'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Wit met een helderrood
centrum: lekkere knalkleur! Hoogte 100 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706025.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Ciaboss'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. De grote bloemen hebben een prachtige driekleur: zachtgeel
uitlopend naar zalmroze met wijnrode spikkels en strepen. Een sterke
snijbloem!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706026.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Cool Flame'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De grote oranjerode bloemen hebben lichtere
aders in het bloemblad, waardoor er een
mooie diepte in de kleur ontstaat. Terwijl de bloem zich opent is het hart
fraai donker gekleurd.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706028.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Crazy Love'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Cremewit met lila randje:
subtiel. Bijzonder compact: hoogte 60 cm

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706030.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Creme de Cassis'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Lichtlila met donkerpurper
hart: lekker pittig! Goede snijhoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706035.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Creme de Cognac'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zo’n dahlia brengt warme herfstkleuren aan in
je zomertuin. Een mix van butterscotch, koper,
perzik en een vleugje kersenrood. Zoveel verschillende kleurtinten
verwerkt in één bloem, die zich voordoen in de loop van de bloeitijd
zorgen voor een verbazingwekkend contrast tijdens de gehele bloeitijd. 
Een Engelse kweker schreef lyrisch: 
Neem plaats op een zwoele zomeravond in het gezelschap van deze
schemerige schoonheid, Dahlia 'Crème de Cognac'. Gepolijst en
koperachtig met een zonsonderganggloed, elk bloemblad is een mix van
roze, perzik en geeloranje met een brutaal vleugje bessenrood aan de
onderkant, wat een verbazingwekkend tweekleurig contrast oplevert.
Gedurfde en geroosterde herfsttinten zoals deze zijn een groot “probleem”
in de dahliawereld. De bloemen zijn niet alleen individuele kunstwerken
met zulke fijne details, ze geven ook een gezellige warmte aan een
beplantingsplan. 
Deze vruchtbare variëteit trakteert je op volledig dubbele bloemen en
bloeit de hele zomer en de herfst, perfect voor de tuin en een langdurige
aanvoer van materiaal voor snijbloemarrangementen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706036.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Dazzling Magic'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De bloem is vanuit het
centrum bloedrood doorlopend tot de buitenranden. Het rood vloeit in
strepen door tot de uiteinden op een crèmekleurige ondergrond. Elke
bloem is weer anders door verschil in zon-intensiteit! Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706040.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Diana's Memory'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
TOPKWALITEIT UIT DE FAM FLOWER FARM! 
Een waardig eerbetoon aan de schoonheid van
prinses Diana uit Engeland. De crèmekleurige bloemen hebben een
zachtgeel hart en kleuren van crème naar lichtroze. De planten zijn
rijkbloeiend en blijven relatief kort: 70 cm hoog, een zeer sterke
snijbloem!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706042.1  2 grote knollen    € 8,50 

Dahlia 'Double Jill'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De vrij bolronde bloem
heeft een speelse variatie van witte en warmgele lintbloemen, elke bloem
is anders! Vanuit het centrum kleurt de bloem wijnrood... Een bloem die je
gezien moet hebben!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706045.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Duet'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Helderrood met vrij grote
witte punten. Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706050.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'English Breakfast' /
'Cambridge'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Citroengeel met onregelmatige, dikke en dunne
streepjes in lengterichting. Hoogte 100 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706055.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Edinburgh'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. De lintbloemen zijn diepwijnrood met witte punten, in het
centrum donkerpurper. Doordat de bloemen niet zo groot zijn, zijn ze extra
geschikt als snijbloem.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706060.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'El Sol (Giant)'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De lintbloemen zijn  
warm geel met aan de uiteinden oranjerode strepen. De bloemen zijn zeer
groot en doen niet onder voor de ondergaande zon!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706061.1  1 knol    € 2,50 
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Dahlia 'England's Glory'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Purperroze met witte
punten en extra grote bloemen (ook wel Dinnerplate-type genoemd).
Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706062.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Eveline'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. De zilverwitte, niet zo grote bloemen, hebben een tintje lila
langs de randen. Extra goed als snijbloem.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706065.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Explosion'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Vlammend fraai: de
warmgele lintbloemen hebben elk een oranjerood centrum, waardoor elke
lintbloem wel een vlammetje lijkt...! De bloemen zijn extra groot: 20 cm in
doorsnee. Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706080.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Ferncliff Illusion'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Deze fraaie reus is niet alleen flink hoog (150
cm) maar heeft ook zeer grote bloemen van
wel 20 cm doorsnee. De helderwitte bloemen hebben elk een purperen
uiteinde. Onze ervaring: een hele sterke snijbloem!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706085.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Frost Nip'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De zeer grote bloemen zijn
donker zalmoranje gevlamd met witte uiteinden.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706090.2  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Garden Wonder' /
'Arnhem'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Helderrood met brede lintbloemen. Compacte groei:
hoogte 65 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706100.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Gerrie Hoek'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. De ondersoort is "Waterlelietype", dwz vrij platte buitenste
lintbloemen en een iets uitstekend hart (zoals een waterlelie). De kleur is
roze met een lichter randje en een zalmkleurige gloed in het hart van de
bloem…!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706120.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Glory of Heemstede'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Citroengeel met vrij brede
lintbloemen (wordt daarom ook wel onder het Waterlelie Type
gerangschikt). Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706150.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Glory of Noordwijk'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Lichtoranje met brede
lintbloemen. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706200.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Glory of Noordwijk'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. Lichtoranje met brede lintbloemen. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706201.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Hawaii'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De naam is raak gekozen:
de combinatie van ronde vormen en flitstende contrasten: wit, roze en
geel, een vrolijke en exotische TOPPER! Hoogte 60 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706220.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Holland Festival'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De zeer grote bloemen zijn
lichtoranje met witte uiteinden.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706225.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Islander'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
TOPKWALITEIT UIT DE FAM FLOWER FARM! 
Een waar spektakel in je tuin: op 1 m hoogte
ontstaan de enorme bloemen van 20-30 cm in doorsnee! De lintbloemen
krullen speels, dit decoratieve type wordt ook “dinner plate” genoemd. Bij
voldoende zon, vocht en voeding zullen de stengels stevig genoeg zijn om
de bloemen rechtop te houden. De lichtroze kleur heeft een subtiele
oranjegele gloed in het centrum van de bloem.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706226.1  2 grote knollen    € 8,50 

Dahlia 'Kelvin Floodlight'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Lichtgeel met extra grote,
platte bloemvorm. Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706230.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Lake Carey'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Zeer lichtgeel naar wit
uitlopend en een speels lila uiteinde. Middelgrote bloemen aan vrij
compacte planten. Hoogte 50-70 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706238.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Lavender Perfection'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Lavendellila met extra
grote, platte bloemvorm. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706240.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Lavender Perfection'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. Lavendellila met extra grote, platte bloemvorm. Hoogte 110
cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706241.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Le Baron'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. Donkerviolet en zeer sterk op de vaas! Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706250.1  1 knol    € 3,50 
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Dahlia 'Lilac Time' / 'Babylon
Lilac'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Extra grootbloemig. Een diepe kleur: violetpurper.
Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706280.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Luka Johanna'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Licht lilaroze met grote
bloemen en brede lintbloemen. Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706285.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Lucky Number'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. Lilaroze, sterke en middelgrote bloemen met brede
lintbloemen. Ideaal voor de snij!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706287.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Marcel Dassault'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Houd je van lila? Maar dan ook echt hartstikke
lila? Deze dahlia geeft bijna licht...!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706289.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Manhattan Island'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Extra grootbloemig!
Dieprood met naar het centrum toe warmgeel.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706290.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Mariska'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. Elke rode lintbloem heeft aan het uiteinde een witte “lik”. De
felle kleuren van een kapperspaal!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706291.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Maya'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
TOPKWALITEIT UIT DE FAM FLOWER FARM! 
Maya gaat al heel wat jaren mee en is nog
steeds een topper. Door haar pastelkleurige mix van roze en zalm ontstaat
een romantische sfeer. De planten geven enorm veel bloemen, dus lekker
knippen en op een vaasje zetten, zo geniet je ook in huis of op de tuintafel
van de vele bloemen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706292.1  2 grote knollen    € 8,50 

Dahlia 'Mikado'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! De onderverdeling
“waterlelie-bloemig” hebben we niet gemaakt
op onze site. Deze mooie en sterke dahlia valt onder die groep: brede
lintbloemen, niet te groot en van onderen vrij plat. Extra goed als
snijbloem en de kleur is rozerood met aan het uiteinde grote (soms
kleinere) witte punten.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706293.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Mingus Alex'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Enorm grote en toch
stevige bloemen van wel 20 cm doorsnee! De kleur is fluweel-donkerrood.
Hoogte 100 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706294.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Miss Delilah'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
TOPKWALITEIT UIT DE FAM FLOWER FARM! 
De bloemvorm van deze decoratieve dahlia is
vrij plat en doet daarom denken aan een waterlelie. Afhankelijk van haar
plek en de grondsoort kan ze soms licht lilaroze maar soms ook met
donkerder lilaroze bloemen pronken! Kortom, een frisse bloemuitstraling
en perfect om als snijbloem te gebruiken.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706295.1  2 grote knollen    € 8,50 

Dahlia 'Meteorite'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
De koning van de zomerbloeiende knollen! De
grote verscheidenheid aan kleur en vorm, de
adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706296.1  1 knol  € 2,50 

Dahlia 'Mrs. Eileen'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706297.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Mystery Day'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Purperrood met grote witte
toppen. Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706300.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Okapi's Sunset'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede, in dit geval iets puntige lintbloemen
(dus ook wel semi-cactus genoemd). De kleur verbeeldt prachtig een
mooie zonsopgang: van wit, via oranje naar geel in het hart. Goede
snijhoogte 100 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706310.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Omega'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen, dit ras heeft een speelse
split aan de uiteinden. De kleur is een warme mix van geel, zalm en
oranje. Hoogte 100 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706315.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Onesta'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. De bloemen hebben een extra brede en vrij platte bloemvorm
en vallen onder de subgroep "Waterlelie-type". De lilaroze bloemen zijn 15
cm in doorsnee en zeer sterk op de vaas!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706318.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Optic Illusion'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Een zeldzaam mooie dahlia
in dieppurperroze kleur, afgewisseld met witte lintbloemen, waardoor het
lijkt dat de bloem tweekleurige lintbloemen heeft.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706320.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Orion' / 'Pink Petticoat'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Deze beauty heeft extra
brede lintbloemen in ivoorwit met een violetten randje en uiteinde. Elke
bloem lijkt wel getekend!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706326.1  1 knol    € 2,50 
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Dahlia 'Painted Girl'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Deze beauty heeft extra
brede lintbloemen en is flink grootbloemig (20 cm doorsnee). De lila basis
is speels getekend met lilapaarse spikkels en vlekken, elke bloem een
kunstwerkje!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706328.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Peaches and Cream'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Vanuit het gele hart naar
de top een oranjerode vlek en eindigend in een wit puntje. Hoogte 110
cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706330.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Penhill Watermelon'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Dahlia Penhill Watermelon
heeft de perfecte kleuren combinatie in 1 bloem: een combinatie van
zowel zachte als harde kleuren roze en koraal. De gekrulde bloemblaadjes
geven een vrolijk effect en de bloemen zijn XXL: bijna 30 cm in doorsnee!
Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706335.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Pink Attraction'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. Wit met dieproze omrandingen, een speelse kleur! Hoogte
110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706340.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Procyon'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Helderrood met geel hart.
Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706350.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Razzle Dazzle'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Bijzondere bloemvorm,
door de extra lange, maar wel brede lintbloemen. De kleur is lakroze van
het centrum naar buiten toe steeds lichter en een witte vlek aan de
toppen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706370.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Red Rock'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede in een punt uitlopende lintbloemen. De
kleur is bloedrood met speelse witte uiteinden.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706380.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Rexona'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Aan 1 plant is geen enkele
bloem gelijk! De witte en rode kleur variëren in vele combinaties: een
wonderlijk effect! Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706390.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Rosella'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Lilaroze. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706400.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Rosella'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. Lilaroze. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706405.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Santa Claus'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede, in dit geval iets puntige lintbloemen.
Elke lintbloem (“bloemblad”) is helderrood met een spierwitte
middenstreep: een kleurknaller! Goede snijhoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706415.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Seattle' / 'Grand Prix'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Warmgeel met witte
toppen: "advocaat met room"! Hoogte 80 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706430.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Seduction'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De bolvormige bloemvorm
geeft het geheel een strak effect. De kleur is werkelijk verleidelijk: elke
lintbloem is lila met bijna wit centrum en een zachtlila streep. Hoogte 100
cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706435.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'See Wood Glorie'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Wat een wit randje langs
een lintbloem al niet vermag... Die diepdonkerrode bloemen krijgen er
extra diepte maar ook speelsheid door! Elke lintbloem heeft aan het einde
een karteling voor extra effect.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706440.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Severin's Triumph' /
'Mister Frans'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Waterlelie Type,
d.w.z. met extra brede lintbloemen. Wonderschone, licht zalmroze tinten.
Sterk voor de snij. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706442.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Sir Alf Ramsey'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Reusachtige bloemen van
25 cm in doorsnee (of groter) en met zoveel lintbloemen, dat de bloem
bijna bolrond gevuld is. De brede, licht lilaroze lintbloemen eindigen in een
punt. Vanuit het centrum is de bloem lichter van kleur.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706445.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Smokey'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Wit met lila streepjes.
Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706450.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Smokey'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met brede
lintbloemen. Wit met lila streepjes. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706451.1  1 knol    € 3,50 
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Dahlia 'Strawberry Ice'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De zeer grote bloemen zijn
wit met lilaroze met een gele gloed naar het centrum. Hoogte 100 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706470.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Sweet Love'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De grote bloemen hebben
fraai geordende, ronde lintbloemen in een subtiele, lichtlila kleur. Hoogte
100 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706480.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Sweet Nicole'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
TOPKWALITEIT UIT DE FAM FLOWER FARM! 
Deze snoeperd ziet eruit als een aardbei-
vanille sorbetijsje. De wijnrode strepen en spetters op de witte ondergrond
maken het een bijzondere verschijning. ‘Sweet Nicole’ zal met haar
prachtige bloemen zeker de aandacht trekken in je tuin, we laten op de 2e
foto een combinatie zien met rood en lichter roze: fantastisch boeket!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706485.1  2 grote knollen    € 8,50 

Dahlia 'Tartan'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen, deze fraaie variëteit heeft
spectaculaire, lange lintbloemen, die sierlijk omkrullen. De bloem is extra
groot in doorsnee en de kleur is dieppurper (bijna zwart) met witte
uiteinden. Hoogte 130 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706490.1  1 knol    € 2,95 

Dahlia 'Temple of Beauty'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De zeer gevulde bloemen
zijn pittig lilaroze met witte randen. Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706500.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Uncle Hankey'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Deze dahlia lijkt
rechtstreeks ontsnapt uit de snoepwinkel... De felle kleuren vrolijken elke
hoek gegarandeerd op! Fel purperroze, naar het centrum ivoorwit. Een
beauty (die blijkens de naam) kennelijk naar ome Henk is genoemd.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706620.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Vancouver'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De extra grote bloemen
hebben een ruige vorm en een opvallende 2-kleur: donkerlila met witte
omranding.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706650.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Vassio Meggos'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
TOPKWALITEIT UIT DE FAM FLOWER FARM! 
De grootte van de bloem, de paarsroze kleur,
de sierlijke vorm van de bloembladeren, alles is perfect! De bloembladeren
vouwen zich terug richting de steel zodat er een bijzondere bloemvorm
ontstaat. Dahlia Vassio Meggos is echt een bijzondere dinnerplate dahlia
die ook nog geschikt is als snijbloem. De grootte van de bloem is
imposant: 20-25 cm!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706660.1  2 grote knollen    € 8,50 

Dahlia 'Fleurel'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706700.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'White Onesta' / 'Le Castel'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Helderwit met brede
lintbloemen. Door het middelgrote formaat een zeer sterke snijbloem.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706720.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Who Dun It'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. Grote bloemen! Zilverwit
met dieppaarse randen en punten. De kleurschakering geeft diepte aan de
bloem! Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706730.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Zoey Rey' / 'Sights of
Summer'

DECORATIEF-BLOEMIGE
DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Decoratiefbloemig Type, d.w.z. met
brede lintbloemen. De extra grote bloemen (“dinnerplate”) groeien aan
120 cm hoge, volle planten. Een combinatie van zacht en pittig: vanuit het
warmgele hart gaan de bloemen over naar crème en eindigen in een pittig
lilaroze punt.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706760.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Alfred Grille'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen. De
kleur heeft een prachtig verloop van geel in
het hart naar lila tot zachtzalm aan de uiteinden. De lintbloemen krullen
vaak sierlijk om aan de uiteinden. Deze middengrote bloemen zijn sterk
voor de snij!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
706910.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Chat Noir'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Beroemde variëteit met zeer donkerrode
bloemen. Hoogte 120 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707005.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Clair Obscur' / 'Alauna
Clair Obscur'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Ronde bloemvorm met dunne lintbloemen in donkerlila met witte
uiteinden. Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707008.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Color Spectacle'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707010.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Dutch Explosion'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707030.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Friquolet'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707050.1  1 knol    € 2,50 
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Dahlia 'Gerry Scott'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 100 cm. De bloemen zijn flink groot en
vertonen een dieprode kleur, fluweel zou er jaloers op zijn…

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707053.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Gute Laune'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Cactusbloemig Type, d.w.z. met smalle tot zeer
smalle, puntige lintbloemen. Gute Laune heeft
dunne lintbloemen en vormt een niet te groet bloem, ideaal voor de snij.
De kleur is lila, uitlopend naar wit.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707055.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Hollyhill Spiderwoman'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Deze variëteit heeft wel hele smalle
lintbloemen, die ook nog eens speels gekruld zijn! De gelijkenis met een
spin dringt zich uiteraard op... De kleur is dieprood tot donker wijnrood
met wit.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707070.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Hy Pimento'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Het brede, puntige bloemblad is warmgeel met
speelse, dikke en dunne rode strepen. Bijzonder exotische kleur!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707080.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Hy Trio'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met in
een punt uitlopende lintbloemen. Hoogte 100
cm. Speels, verrassend en vrolijk! Zo zou je
deze bloemen kunnen typeren: helderwit, maar druk bezet met
dieppurperen strepen en streepjes. Prachtig in combinatie met 707250 of
707420.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707082.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Karma Corona'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Cactusbloemig Type, d.w.z. met smalle tot zeer
smalle, puntige lintbloemen. De kleur heeft
een prachtig verloop van geel in het hart naar lila tot zachtzalm aan de
uiteinden. De vrij kleine bloemgrootte garandeert een sterke snijbloem.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707088.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Karma Red Corona'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Cactusbloemig Type, d.w.z. met in een punt
uitlopende lintbloemen. Hoogte 90 cm. Deze
variëteit biedt alle voordelen van de Karma-serie: donkergroen blad,
stevige stengels, zeer sterk op de vaas... De kleur is vuurrood, dat had je
al begrepen!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707090.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Karma Sangria'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Cactusbloemig Type, d.w.z. met smalle tot zeer
smalle, puntige lintbloemen. De kleur heeft
een prachtig verloop van geel in het hart naar stevig lilaroze aan de
uiteinden. De vrij kleine bloemgrootte garandeert een sterke snijbloem.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707095.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Kennemerland'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707100.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Leila Savanna Rose'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een geweldige dahlia met een contrasterende
uitstraling: zacht lila in het centrum van de
lintbloemen met een scherp donkerlila lijntje
langs de randen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707130.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Ludwig Helfert'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707150.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Mick's Peppermint'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Speels, verrassend en vrolijk! Zo zou je deze
bloemen kunnen typeren: helderwit, maar
speels bezet met dieppurperen strepen en
streepjes. Prachtig in combinatie met 707250.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707180.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'My Love'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707200.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Myrtle's Folly' / 'Md 69' /
'Aiyana'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Hoe beschrijf je nu zo’n complexe bloem…: de lintbloemen van deze volle
bolvormige bloemen zijn smal en speels gedraaid. Geleidelijk rijpen de
dieproze met lichtoranje lintbloemen tot een stadium, dat het gele
centrum onthuld wordt. Wat een bijzonder candykleur nietwaar?

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707205.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Nuit d'eté'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707250.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Orchid Princess'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Prachtig subtiele kleurcombinatie: ivoorwit met
lichtlila uiteinden.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707260.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Preference' / 'Gold Crown'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707280.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Purple Gem' / 'Lila Lelie'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Een zgn.
Cactusbloemig Type, d.w.z. met smalle tot zeer
smalle, puntige lintbloemen. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707300.1  1 knol    € 3,50 
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Dahlia 'Rebecca's World'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een semi-cactusbloemig type. Een
spectaculaire dahlia waarvan de grote (15 cm
diameter) bloemen van kleur veranderen
naarmate ze rijpen! De bloemen starten donkerwijnrood en vormen vanuit
het centrum helderwitte lintbloemen, die langzamerhand zich ontplooien
en het rood overgroeien. Een plant lijkt daardoor met verschillende
bloemen te bloeien. It’s magic!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707360.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Shooting Star'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen. De
basiskleur is crème naar buiten toe bijna wit
en aan de uiteinden lichtlila. Een (bijna) lichtgevende beauty!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707412.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Tamburo'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen. De
bloemvorm en kleur is gelijk aan mijn favoriet
‘Chat Noir’: spitse lintbloemen in zwartrode kleur, de bloemen zijn
ongeveer de helft zo klein. Ideaal voor de snij of voor een uitbundige bloei
in de tuin of in potten.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707420.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Veritable'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Vanuit een wit centrum lopen de lintbloemen
uit in een vlammend purper tot magenta!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707490.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Vuurvogel'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707500.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Witteman's Best'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De
grote verscheidenheid aan kleur en vorm, de adembenemende volmaakte
vorm en de goede houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo
populair!
707520.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Worton Blue Streak'

CACTUS-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zgn. Cactusbloemig Type, d.w.z. met
smalle tot zeer smalle, puntige lintbloemen.
Echt blauw bestaat niet bij dahlia's, maar laten
we zeggen: deze is lilablauw. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707540.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Apache' / 'Jaxon'

SPLITCACTUS DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dit Splitcactus Type heeft smalle, puntige
lintbloemen, die aan de uiteinden zich splitsen,
hierdoor ontstaat de suggestie van extra smal
bloemblad. Donkerrood. Hoogte 80 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707700.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Fuzzy Wuzzy'

DECASPLIT DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Volmaakt in zijn franje! De brede lintbloemen
zijn aan de uiteinden zeer regelmatig gelobd.
De kleur verloopt vanuit het centrum van
stevig roze tot spierwit.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707740.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Tsuki Yori No Shisha'

SPLITCACTUS DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dit Splitcactus Type heeft smalle, puntige
lintbloemen, die aan de uiteinden zich splitsen,
hierdoor ontstaat de suggestie van extra smal
bloemblad. Zuiver wit. Hoogte 110 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707750.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Lindsay Michelle'

SPLITCACTUS DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dit Splitcactus Type heeft smalle, puntige
lintbloemen, die aan de uiteinden zich splitsen,
hierdoor ontstaat de grappige suggestie van
extra smal bloemblad. Crèmegeel met lila uiteinden. Hoogte 120 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707780.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Jane'

CACTUS DAHLIA'S
STARCOLLECTIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De Starcollectie heeft zeer smalle, puntige
lintbloemen, die aan de uiteinden iets gebogen
zijn: spinachtig en speels. Zalmroze met geel centrum, wie verzint zo'n
kleur… verrassend mooi!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707820.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Stars Favourite'

CACTUS DAHLIA'S
STARCOLLECTIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De Starcollectie heeft zeer smalle, puntige
lintbloemen, die aan de uiteinden iets gebogen
zijn: spinachtig en speels. Roze met wit hart. Hoogte 80 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707850.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Winter Springs'

SPLITCACTUS DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dit Splitcactus Type heeft lintbloemen, die aan
de uiteinden zich splitsen in 2-3 punten,
hierdoor ontstaat de suggestie van extra smal
bloemblad. De kleur is “stunning” zoals de Engelsman het uitdrukt: wit
met lichtroze tot lichtlila omranding.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707870.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Yellow Star'

CACTUS DAHLIA'S
STARCOLLECTIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De Starcollectie heeft zeer smalle, puntige
lintbloemen, die aan de uiteinden iets gebogen
zijn: spinachtig en speels. Geel met lichtgele uiteinden. Hoogte 80 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
707880.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Autumn Fairy'

DECORATIEF-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Decoratieve Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met brede lintbloemen in zeer
compacte uitvoering. Hoogte 40 cm. Warmoranje met donkerder
bloemhart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
708000.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Bluesette'

DECORATIEF-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Decoratieve Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met brede lintbloemen in zeer
compacte uitvoering. Hoogte 40 cm. Lilapaars met blauwe gloed.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
708020.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Ellen Houston'

DECORATIEF-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Decoratieve Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met brede lintbloemen in zeer
compacte uitvoering. Hoogte 40 cm. Bloedrode bloemen met zeer
donkergroen blad. Tip als combinate: Verbena bonariensis.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
708050.1  1 knol    € 2,50 
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Dahlia 'Gallery Art Fair'

DECORATIEF-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Decoratieve Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met brede lintbloemen in zeer
compacte uitvoering. Hoogte 40 cm met helderwitte bloemen. De rassen
van de Gallery-serie zijn extra sterk en bloeien lang door.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
708100.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Gallery Pablo'

DECORATIEF-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Decoratieve Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met brede lintbloemen in zeer
compacte uitvoering. Hoogte 40 cm met bloemen, die in het centrum geel
zijn en uitlopen in een zachte zalmkleur. De rassen van de Gallery-serie
zijn extra sterk en bloeien lang door.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
708105.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Musette'

DECORATIEF-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Decoratieve Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met brede lintbloemen in zeer
compacte uitvoering. Hoogte 40 cm. Rood met witte toppen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
708150.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Sisa'

DECORATIEF-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Decoratieve Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met brede lintbloemen in zeer
compacte uitvoering. Hoogte 40 cm. Warmgeel met frisgroen blad.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
708200.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Wittem'

DECORATIEF-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Decoratieve Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met brede lintbloemen in zeer
compacte uitvoering.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
708250.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Melody Gipsy'

CACTUS-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Vrij compact, maar niet te dwergachtig... Deze
dahlia wordt ongeveer 60 cm hoog en geeft
middelgrote, dubbele bloemen met puntige uiteinden (cactusbloemig), De
kleur is boeiend: lichtroze met wit en geel naar het hart. Deze rijke bloeier
kan ook heel goed in een pot groeien, dat snap je…

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
710090.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'München'

CACTUS-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Cactusbloemige Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 40 cm. Helder geel.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
710100.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Orange Pigmy'

CACTUS-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Cactusbloemige Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 50 cm. Oranje met iets zalmen gloed.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
710150.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Park Princess'

CACTUS-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Cactusbloemige Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 50 cm. Lilaroze.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
710200.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Playa Blanca'

CACTUS-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Cactusbloemige Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 60 cm. Zuiver wit.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
710400.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Purple City'

CACTUS-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Cactusbloemige Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 70 cm. Purperroze met zeer donker blad, een prachtig geheel!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
710500.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Red Pigmy'

CACTUS-BLOEMIGE
PERKDAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Cactusbloemige Perkdahlia's geven gevulde
bloemen met smalle, puntige lintbloemen.
Hoogte 50 cm. Scharlakenrood.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
710600.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Bantling'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Helderoranje met dieporanje centrum.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711200.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Dark Spirit'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Hoogte 90 cm. Zeer donkerrood, bijna zwart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711220.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Golden Scepter'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Hoogte 90 cm. Lichtgeel.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711240.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Jescot Lingold'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Hoogte 90 cm. Rood met een speels lichtgeel randje.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711250.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Little Robert'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Hoogte 90 cm. Wit met purperen uiteinden.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711265.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Little William'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Het bloemblad is vanuit het centrum helderrood, verkleurend
naar wit: een bloem met kleurdiepte! Hoogte 80 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711270.1  1 knol    € 2,50 
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Dahlia 'Natal'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Hoogte 90 cm. Zeer donkerpurperrood.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711300.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Nescio'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Hoogte 90 cm. Bloedrood.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711400.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Rocco'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Pomponbloemige
dahlia's geven een overvloed van wat kleinere,
bolronde bloemen, samengesteld uit strak
gerangschikte, brede lintbloemen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711550.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Snowflake' / 'White Aster'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Hoogte 100 cm. Zuiver wit.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711600.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Souvenir d' Été'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Hoogte 90 cm. Oranje met donkerder hart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711710.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Stolze von Berlin'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Hoogte 90 cm. Lilaroze.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711800.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Tam Tam'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Pomponbloemige
dahlia's geven een overvloed van wat kleinere,
bolronde bloemen, samengesteld uit strak
gerangschikte, brede lintbloemen. Diep donkerrood.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711850.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Wine Eyed Jill'

POMPON-BLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pomponbloemige dahlia's geven een overvloed
van wat kleinere, bolronde bloemen,
samengesteld uit strak gerangschikte, brede
lintbloemen. Hoogte 90 cm. Zeer lichtlila naar het centrum vloeiend naar
lichtzalm en in het hart donkerpurper.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
711900.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Edge of Joy'

MIGNON DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Mignon Dahlia's zijn enkelbloemig (in dit geval
halfdubbel) en vrij compact: hoogte 40 cm.
Wit met licht- tot donkerpurperen randen: een
beauty!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
712900.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Firebird'

MIGNON DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Mignon Dahlia's zijn enkelbloemig en vrij
compact: hoogte 50 cm. Warmrood.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De
grote verscheidenheid aan kleur en vorm, de adembenemende volmaakte
vorm en de goede houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo
populair!
713000.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Fire & Ice'

MIGNON DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Mignon Dahlia's zijn enkelbloemig en vrij
compact: hoogte 60 cm. Speelse kleur:
sneeuwwit met vurig rode randen, een heldere
en contrastvolle bloem!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
713100.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Mies' / 'Wishes N Dreams'

MIGNON DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Mignon Dahlia's zijn enkelbloemig en vrij
compact: hoogte 70 cm. Deze variëteit wordt
ook wel onder de groep “Classic Dahlia’s”
gerangschikt. 
Een pittig gekleurde, enkelbloemige dahlia in lilaroze met een paarsrode
blush rond het gele hart. Heel bijzonder is de diepdonkere blad- en
steelkleur. Dat maakt deze dahlia een aanwinst in de tuinborder. Ook is
Wishes N Dreams een uitstekende potplant. Het hart met stuifmeel en
nectar is goed bereikbaar voor insecten, dus dahlia Whises N Dreams is
een geschikte keus als je een bijen- en vlindertuin wilt aanleggen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
713400.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Sneezy'

MIGNON DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Mignon Dahlia's zijn enkelbloemig en vrij
compact: hoogte 50 cm. Zuiver wit.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De
grote verscheidenheid aan kleur en vorm, de adembenemende volmaakte
vorm en de goede houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo
populair!
713600.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Yellow Sneezy'

MIGNON DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Mignon Dahlia's zijn enkelbloemig en vrij
compact: hoogte 50 cm. Heldergeel.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De
grote verscheidenheid aan kleur en vorm, de adembenemende volmaakte
vorm en de goede houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo
populair!
713800.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Apricot'

TOPMIX DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Topmix Dahlia's zijn zeer compact: hoogte 50
cm. Ze bloeien zeer rijk met kleine bloemen in
zachte abrikooskleur. De bijen zijn er dol op!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
713990.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Bambino' Wit / 'White'

TOPMIX DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Topmix Dahlia's zijn zeer compact: hoogte 35
cm. Ze bloeien zeer rijk met kleine bloemen.
Helder wit met geel hartje.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
714000.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Bonne Esperance' Roze

TOPMIX DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Topmix Dahlia's zijn zeer compact: hoogte 35
cm. Ze bloeien zeer rijk met kleine bloemen.
Lichtroze.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
714200.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Facet' Geel / 'Yellow'

TOPMIX DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Topmix Dahlia's zijn zeer compact: hoogte 35
cm. Ze bloeien zeer rijk met kleine bloemen.
Geel met oranjegeel hartje.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
714400.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Purple' Paars

TOPMIX DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Topmix Dahlia's zijn zeer compact: hoogte 35
cm. Ze bloeien zeer rijk met kleine bloemen.
Donkerpaars.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
714500.1  1 knol    € 2,50 
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Dahlia 'Reddy' Rood

TOPMIX DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Topmix Dahlia's zijn zeer compact: hoogte 35
cm. Ze bloeien zeer rijk met kleine bloemen.
Bloedrood.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
714600.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Twyning's Smartie'

TOPMIX DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Topmix Dahlia's zijn compact groeiend: hoogte
50-75 cm. Ze bloeien zeer rijk met kleine
bloemen. Enkele bloemblaadjes zijn wit,
andere zijn diep wijnrood en sommige zijn zelfs stoutmoedig tweekleurig.
Deze originele Dahlia kan niet beslissen welke kleur het wil worden, zodat
het maar besloten heeft om beide aan te nemen!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
714750.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Blue Bayou' / ‘The
Phantom’

ANEMOONBLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Anemoonbloemige dahlia's hebben een gevuld
centrum van fijne lintbloemen met er omheen
een krans van bredere lintbloemen. Hoogte 100 cm. De lichtlila
buitenbloemen contrasteren prachtig met de donkerwijnrode
centrumbloemen!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715020.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Boogie Woogie'

ANEMOONBLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Anemoonbloemige dahlia's hebben een gevuld
centrum van fijne lintbloemen met er omheen
een krans van bredere lintbloemen. Hoogte
100 cm. ‘Boogie Woogie’ is net zo opwindend en veelkleurig als de
gelijknamige muziekstijl! De buitenste (en grootste) lintbloemen zijn
purperroze met witte strepen, overlopend naar rood en geel in het
centrum.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715120.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Centennial'

ANEMOONBLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Anemoonbloemige
dahlia's hebben een gevuld centrum van fijne
lintbloemen met er omheen een krans van
bredere lintbloemen. Hoogte 60 cm. Wit met dieprood centrum. Sommige
bloemen hebben de vorm van een zgn. "decoratief" type.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715160.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Floorinoor' / 'Totally
Tangerine'

ANEMOONBLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Anemoonbloemige dahlia's hebben een gevuld
centrum van fijne lintbloemen met er omheen
een krans van bredere lintbloemen. Prachtig warme kleuren, die in
ochtendgloren en avondrood voorkomen: Het dieporanje centrum loopt via
lichtoranje over in lilaroze. Deze wonderlijke variëteit is een kunstwerkje!
Het centrum komt langzaam naar buiten en neemt een felgele kleur aan.
De buitenste lintbloemen zijn ivoorwit met een subtiel rozerode rand. De
forse planten bloeien uitbundig!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715200.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Jive'

ANEMOONBLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Anemoonbloemige dahlia's hebben een gevuld
centrum van fijne lintbloemen met er omheen
een krans van bredere lintbloemen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715300.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Lambada' / 'Take Off' /
'Siemen Doorenbosch'

ANEMOONBLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Anemoonbloemige dahlia's hebben een gevuld
centrum van fijne lintbloemen met er omheen
een krans van bredere lintbloemen. Hoogte 110 cm. Een fantastische
“dunne” kleurcombinatie: lichtblauwviolet met geel en wit

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715400.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Paso Doble' / 'Toto'

ANEMOONBLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Anemoonbloemige dahlia's hebben een gevuld
centrum van fijne lintbloemen met er omheen
een krans van bredere lintbloemen. Deze
variëteit is helderwit met een geel centrum.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715470.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Polka'

ANEMOONBLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Anemoonbloemige dahlia's hebben een gevuld
centrum van fijne lintbloemen met er omheen
een krans van bredere lintbloemen. Deze
wonderlijke variëteit is een kunstwerkje! Het centrum komt langzaam naar
buiten en neemt een felgele kleur aan. De buitenste lintbloemen zijn
ivoorwit met een subtiel rozerode rand. De forse planten bloeien
uitbundig!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715500.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Soulman'

ANEMOONBLOEMIGE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Anemoonbloemige dahlia's hebben een gevuld
centrum van fijne lintbloemen met er omheen
een krans van bredere lintbloemen. Het
centrum is zwart-rood, naar buiten zeer donkerrood, het zijn net fluwelen
bloemen!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715720.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Babette'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Baltype dahlia's
vormen met korte, brede lintbloemen een
grote balvormige bloemvorm. Eigenlijk een
grote vorm van het pompontype. Hoogte 90 cm. Dieppurper van kleur.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715930.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Boy Scout'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Baltype dahlia's vormen met korte, brede
lintbloemen een grote balvormige bloemvorm.
Eigenlijk een grote vorm van het pompontype.
Hoogte 90 cm. Pittig lilaroze van kleur.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715935.1  1 knol    € 1,95 

Dahlia 'Cornel' / 'Red Ball'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Baltype dahlia's
vormen met korte, brede lintbloemen een
grote balvormige bloemvorm. Eigenlijk een
grote vorm van het pompontype. Hoogte 90 cm. Mahonierood van kleur.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715940.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'El Paso'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
TOPKWALITEIT UIT DE FAM FLOWER FARM! 
El Paso is een baldahlia die prachtige bloemen
produceert. Die zijn opgebouwd uit vier
kleuren die in elkaar overgaan, van roze en crèmegeel, naar uiteindes in
subtiel roomwit en pastelroze. Een gedurfde keuze voor in de tuinborder
en een uitstekende snijbloem voor boeketten, dus ook een
pluktuinfavoriet.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715945.1  2 grote knollen    € 8,50 

Dahlia 'Golden Torch'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Baltype dahlia's
vormen met korte, brede lintbloemen een
grote balvormige bloemvorm. Eigenlijk een
grote vorm van het pompontype. Hoogte 90 cm. Warmgeel verkleurend
naar lichtgeel.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715953.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Jowey Gipsy'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Baltype dahlia's vormen met korte, brede
lintbloemen een grote balvormige bloemvorm.
Eigenlijk een grote vorm van het pompontype.
Hoogte 100 cm. Lilaroze met warmgeel hart, lekker vrolijk kleurtje!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715955.1  1 knol    € 2,50 
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Dahlia 'Jowey Joshua'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Baltype dahlia's vormen met korte, brede
lintbloemen een grote balvormige bloemvorm.
Eigenlijk een grote vorm van het pompontype.
Hoogte 90 cm. Warmrood en omdat de lintbloemen omkrullen is de crème
tot witte achterkant zichtbaar: een boeiende combinatie!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715956.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Jowey Nicky'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
TOPKWALITEIT UIT DE FAM FLOWER FARM! 
Baltype dahlia's vormen met korte, brede
lintbloemen een grote balvormige bloemvorm.
Eigenlijk een grote vorm van het pompontype. Hoogte 90 cm. Prachtige,
zalmkleur met tinten roze en oranje: een beauty!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715957.1  2 grote knollen    € 8,50 

Dahlia 'Katja'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Baltype dahlia's
vormen met korte, brede lintbloemen een
grote balvormige bloemvorm. Eigenlijk een
grote vorm van het pompontype. Prachtig bolvormige bloem met sierlijke
kleurstrepen: citroengeel van kleur. Hoogte 80 cm. Extra sterk voor de
snij!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715958.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Marble Ball'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Baltype dahlia's vormen met korte, brede
lintbloemen een grote balvormige bloemvorm.
Eigenlijk een grote vorm van het pompontype.
Prachtig bolvormige bloem met sierlijke kleurstrepen: wit met paarsrode
dikkere en dunnere strepen. Hoogte 70 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715960.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Night Queen' / 'Jowey
Mirella'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Baltype dahlia's vormen met korte, brede
lintbloemen een grote balvormige bloemvorm.
Eigenlijk een grote vorm van het pompontype. De meest donkerrode
dahlia binnen dit type! De plant wordt zeer groot, kan een steuntje
gebruiken en geeft zeer veel bloemen…

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715961.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Sandra'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Baltype dahlia's
vormen met korte, brede lintbloemen een
grote balvormige bloemvorm. Eigenlijk een
grote vorm van het pompontype. Sterk voor de snij!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715980.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Sunny Boy'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Baltype dahlia's vormen met korte, brede
lintbloemen een grote balvormige bloemvorm.
Eigenlijk een grote vorm van het pompontype.
Sterk voor de snij! Warmgeel met oranje uiteinde en in het centrum
geconcentreerder oranje.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715990.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia 'Sylvia'

BALTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Baltype dahlia's
vormen met korte, brede lintbloemen een
grote balvormige bloemvorm. Eigenlijk een
grote vorm van het pompontype. Deze helderoranje topper is zeer sterk
voor de snij!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
715995.1  1 knol    € 3,50 

Dahlia 'Esther'

HALSKRAAGTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De naam van dit type zegt al iets: deze
enkelbloemige heeft rond het bloemhart een
extra kraagje van bloemblaadjes met een
contrasterende of combinerende kleur. Hoogte 50 cm. Helder oranje met
dieprode gloed rond het gele hart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717050.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Fashion Monger'

HALSKRAAGTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De naam van dit type zegt al iets: deze
enkelbloemige heeft rond het bloemhart een
extra kraagje van bloemblaadjes met een
contrasterende of combinerende kleur. Hoogte 80-90 cm. Wijnrood met
witte uiteinden en een witte kraag van lintbloemen rond het gele hart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717070.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Impression Fantastico' /
'Night Butterfly'

HALSKRAAGTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De naam van dit type zegt al iets: deze
enkelbloemige heeft rond het bloemhart een
extra kraagje van bloemblaadjes met een contrasterende of combinerende
kleur. Hoogte 50 cm. Diep wijnrood met geel hart en witte kraag.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717100.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Impression Festivo' /
'Pooh'

HALSKRAAGTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De naam van dit type zegt al iets: deze
enkelbloemige heeft rond het bloemhart een
extra kraagje van bloemblaadjes met een contrasterende of combinerende
kleur. Hoogte 50 cm. Helderrood met geel hart en witte kraag.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717150.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Kelsey Anne Joy' / 'Kelsey
Annie Joy'

HALSKRAAGTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De naam van dit type zegt al iets: deze
enkelbloemige heeft rond het bloemhart een
extra kraagje van bloemblaadjes met een contrasterende of combinerende
kleur. Hoogte 70-80 cm. Lichtoranje met zachtroze keeltjes.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717170.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Mary Evelyn'

HALSKRAAGTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De naam van dit type zegt al iets: deze
enkelbloemige heeft rond het bloemhart een
extra kraagje van bloemblaadjes met een
contrasterende of combinerende kleur. Hoogte 90 cm. Diepdonkerrood met
geel hart en helderwitte kraag.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717180.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Teesbrooke Audrey'

HALSKRAAGTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De naam van dit type zegt al iets: deze
enkelbloemige heeft rond het bloemhart een
extra kraagje van bloemblaadjes met een
contrasterende of combinerende kleur. Hoogte 90 cm. Lilaroze met geel
hart en helderwitte kraag met lilaroze puntjes en geel naar het centrum.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717190.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Twyning's White
Chocolate'

HALSKRAAGTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De naam van dit type zegt al iets: deze
enkelbloemige heeft rond het bloemhart een
extra kraagje van bloemblaadjes met een contrasterende of combinerende
kleur. Hoogte 100 cm. Het helderste wit dat je kan bedenken en een zelfde
helderwitte kraag van lintbloemen rond het gele hart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717195.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Yellow Bird'

HALSKRAAGTYPE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De naam van dit type zegt al iets: deze
enkelbloemige heeft rond het bloemhart een
extra kraagje van bloemblaadjes met een
contrasterende of combinerende kleur. Hoogte 80 cm. Licht(citroen)geel
met iets donkerder geel rond het oranje hartje. Bijen bezoeken deze
bloemen graag!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717200.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Hs Date'

HAPPY SINGLE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
"Terug naar de oorsprong…" maar dan iets
beter! Zo zou deze serie "Happy Single"
kunnen worden getypeerd: alle variëteiten zijn
donkerbladig, dat geeft al de garantie dat de bloemkleur extra goed
uitkomt. De bloemen zijn enkelbloemig en komen in overvloedige
hoeveelheid! 'Date' is oranje, naar het hart rood, het hartje is donkerbruin.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717210.1  1 knol    € 2,50 
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Dahlia 'Hs First Love'

HAPPY SINGLE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
"Terug naar de oorsprong…" maar dan iets
beter! Zo zou deze serie "Happy Single"
kunnen worden getypeerd: alle variëteiten zijn
donkerbladig, dat geeft al de garantie dat de bloemkleur extra goed
uitkomt. De bloemen zijn enkelbloemig en komen in overvloedige
hoeveelheid! 'First Love' is zalmoranje met een rode ring om het hart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717220.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Hs Flame'

HAPPY SINGLE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
"Terug naar de oorsprong…" maar dan iets
beter! Zo zou deze serie "Happy Single"
kunnen worden getypeerd: alle variëteiten zijn
donkerbladig, dat geeft al de garantie dat de bloemkleur extra goed
uitkomt. De bloemen zijn enkelbloemig en komen in overvloedige
hoeveelheid! 'Flame' is als een vlam: rood, naar het centrum toe geel.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717225.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Hs Juliet'

HAPPY SINGLE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
"Terug naar de oorsprong…" maar dan iets
beter! Zo zou deze serie "Happy Single"
kunnen worden getypeerd: alle variëteiten zijn
donkerbladig, dat geeft al de garantie dat de bloemkleur extra goed
uitkomt. De bloemen zijn enkelbloemig en komen in overvloedige
hoeveelheid! 'Juliet' is helder lila.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717230.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Hs Kiss'

HAPPY SINGLE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
"Terug naar de oorsprong…" maar dan iets
beter! Zo zou deze serie "Happy Single"
kunnen worden getypeerd: alle variëteiten zijn
donkerbladig, dat geeft al de garantie dat de bloemkleur extra goed
uitkomt. De bloemen zijn enkelbloemig en komen in overvloedige
hoeveelheid! 'Kiss' is zachtoranje met een rode kring rond het hart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717240.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Hs Party'

HAPPY SINGLE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
"Terug naar de oorsprong…" maar dan iets
beter! Zo zou deze serie "Happy Single"
kunnen worden getypeerd: alle variëteiten zijn
donkerbladig, dat geeft al de garantie dat de bloemkleur extra goed
uitkomt. De bloemen zijn enkelbloemig en komen in overvloedige
hoeveelheid! 'Party' is vrolijk geel.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717250.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Hs Romeo'

HAPPY SINGLE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
"Terug naar de oorsprong…" maar dan iets
beter! Zo zou deze serie "Happy Single"
kunnen worden getypeerd: alle variëteiten zijn
donkerbladig, dat geeft al de garantie dat de bloemkleur extra goed
uitkomt. De bloemen zijn enkelbloemig en komen in overvloedige
hoeveelheid! 'Romeo' is hartveroverend rood.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717260.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Hs Wink'

HAPPY SINGLE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
"Terug naar de oorsprong…" maar dan iets
beter! Zo zou deze serie "Happy Single"
kunnen worden getypeerd: alle variëteiten zijn
donkerbladig, dat geeft al de garantie dat de bloemkleur extra goed
uitkomt. De bloemen zijn enkelbloemig en komen in overvloedige
hoeveelheid! 'Wink' is roze met een paars centrum.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717280.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia Hs Collectie

HAPPY SINGLE DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
"Terug naar de oorsprong…" maar dan iets
beter! Zo zou deze serie "Happy Single"
kunnen worden getypeerd: alle variëteiten zijn
donkerbladig, dat geeft al de garantie dat de bloemkleur extra goed
uitkomt. De bloemen zijn enkelbloemig en komen in overvloedige
hoeveelheid! Voor wie niet kiezen kan: een voordelige collectie van 3
"Happy Single"-Dahlia's.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717290.1  3 knollen    € 5,95 

Dahlia 'Boja's Farm' / 'Show 'N'
Tell'

DECA SPLIT DAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Speels en vlammend fel van kleur! De
oranjerode, grote bloemen zijn decoratief
gestreept met wit tot crème strepen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717400.1  1 knol    € 2,95 

Dahlia 'Deep Impact'

DECA SPLIT DAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een nieuwe groep van zeer volle bloemen met
brede lintbloemen en aan de uiteinden
gespleten. Net zo groot als decoratieve
dahlia's. Hoogte 90 cm. Zacht oranje, een subtiele kleur!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717415.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Black Touch'

DECA SPLIT DAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
ZELDZAAM (MOOI) RAS! Een nieuwe groep
van zeer volle bloemen met brede lintbloemen
en aan de uiteinden gespleten. Dit is een
opvallende grootbloemige soort, een adembenemende diepe kleur! Hoogte
100 cm. Zeer donkerrood.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717420.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Mingus Joshua'

DECA SPLIT DAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een nieuwe groep van zeer volle bloemen met
brede lintbloemen en aan de uiteinden
gespleten. Net zo groot als decoratieve
dahlia's. Hoogte 95 cm. Lichtgeel in het centrum en zalmroze aan de
uiteinden.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717428.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Myama Fubuki'

DECA SPLIT DAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een nieuwe groep van zeer volle bloemen met
brede lintbloemen en aan de uiteinden
gespleten. Net zo groot als decoratieve
dahlia's. Hoogte 100 cm. Helder wit.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717430.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Noël'

DECA SPLIT DAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze enorme bloemen (tot 20 cm doorsnee)
hebben naast de frisse kleuren
(scharlakenrood met witte uiteinden) fraai
gespleten uiteinden van elk bloemblad.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717434.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Rejmans Firecracker'

DECA SPLIT DAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een nieuwe groep van zeer volle bloemen met
zeer smalle lintbloemen en aan de uiteinden
gespleten. Net zo groot als decoratieve
dahlia's. Hoogte 90 cm. Crème met dieprode strepen en stippels.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717440.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Red Fubuki'

DECA SPLIT DAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een nieuwe groep van zeer volle bloemen met
brede lintbloemen en aan de uiteinden
gespleten. Net zo groot als decoratieve
dahlia's. Hoogte 100 cm. Warmrood.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717450.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Red and White Fubuki'

DECA SPLIT DAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een nieuwe groep van zeer volle bloemen met
brede lintbloemen en aan de uiteinden
gespleten. Net zo groot als decoratieve
dahlia's. Hoogte 100 cm. Warmrood met witte uiteinden.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717460.1  1 knol    € 2,50 
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Dahlia 'Sakura Fubuki'

DECA SPLIT DAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een nieuwe groep van zeer volle bloemen met
brede lintbloemen en aan de uiteinden
gespleten. Net zo groot als decoratieve
dahlia's. Hoogte 100 cm. Lila met wit.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717470.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Table Dancer'

DECA SPLIT DAHLIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dit Splitcactus Type heeft smalle, puntige
lintbloemen, die aan de uiteinden zich splitsen,
hierdoor ontstaat de suggestie van extra smal
bloemblad. Dieppurper met witte punten. Hoogte 90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717480.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Bishop of Canterbury'

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Goed gelijkend, zie 717530.  
BIOLOGISCH GETEELD! Classic dahlia's luiden
de comeback in van ouderwetse en
historische, donkerbladige dahlia’s. De bloemvorm is enkel of halfdubbel
met zichtbaar hart. Hoogte 100 cm. Schitterende violetroze kleur!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717490.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Bishop of Dover'

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Classic dahlia's luiden de comeback in van
ouderwetse en historische, donkerbladige
dahlia’s. De bloemvorm is enkel met zichtbaar
hart. Hoogte 90 cm. De witte bloemen hebben een subtiele zweem
lilaroze, de kleur steekt pittig af tegen het bruinpurperen blad!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717494.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Bishop of Leicester'

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Classic dahlia's luiden de comeback in van
ouderwetse en historische, donkerbladige
dahlia’s. De bloemvorm is enkel of halfdubbel
met zichtbaar hart. Hoogte 90 cm. De lichtviolette kleur wordt speels
afgewisseld met lichte (bijna witte) streepjes.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717498.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia ‘Bishop of Llandaff’

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Classic dahlia's luiden de comeback in van
ouderwetse en historische, donkerbladige
dahlia’s. De bloemvorm is enkel of halfdubbel
met zichtbaar hart. Hoogte 100 cm. Helderrood, halfdubbelbloemig.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717500.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Bishop of Oxford'

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Classic dahlia's luiden de comeback in van
ouderwetse en historische, donkerbladige
dahlia’s. De bloemvorm is enkel met zichtbaar
hart. Hoogte 90 cm. De helderoranje kleur steekt pittig af tegen het
bruinpurperen blad!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717505.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Darkarin'

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een boeiend gekleurde dahlia: donker,
purpergroen blad met halfdubbele bloemen in
het centrum donker wijnrood en naar de
uiteinden lichter roze. Bijen zijn verzot op deze bloemen! De hoogte is 90-
100 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717508.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'David Howard'

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze prachtige bronsbladige dahlia is een
Classic en een geweldige combinatieplant in de
tuin. De decoratieve grote bloemen zijn
lichtoranje met een dieporanje centrum.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717510.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'David Howard'

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Deze prachtige
bronsbladige dahlia is een Classic en een
geweldige combinatieplant in de tuin. De
decoratieve grote bloemen zijn lichtoranje met een dieporanje centrum.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717511.1  1 knol    € 3,95 

Dahlia ‘Fascination’

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Classic dahlia's luiden de comeback in van
ouderwetse en historische, donkerbladige
dahlia’s. De bloemvorm is enkel of halfdubbel
met zichtbaar hart. Hoogte 80 cm. Lila, halfdubbelbloemig.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717530.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia ‘Bishop of York' /
'Summertime'

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Classic dahlia's luiden de comeback in van
ouderwetse en historische, donkerbladige
dahlia’s. De bloemvorm is enkel of halfdubbel met zichtbaar hart. Hoogte
90 cm. Warmgeel en stervormig. Enkelbloemig.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717550.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Happy Days Cherry Red'

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Classic dahlia's luiden de comeback in van
ouderwetse en historische, donkerbladige
dahlia’s. De bloemvorm is enkel of halfdubbel
met zichtbaar hart. Hoogte 40 cm. Wijnrood en enkelbloemig.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717600.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia ‘Swanlake’

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Classic dahlia's luiden de comeback in van
ouderwetse en historische, donkerbladige
dahlia’s. De bloemvorm is enkel of halfdubbel
met zichtbaar hart. Hoogte 90 cm. Wit met zalmroze hart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717650.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Happy Days Cream White'

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Classic dahlia's luiden de comeback in van
ouderwetse en historische, donkerbladige
dahlia’s. De bloemvorm is enkel met zichtbaar
hart. Hoogte 30 cm. Wit met een tintje roze en een warmgeel hart.
Opvallend is het zeer donkerpurperen blad, hoe meer zon hoe donkerder!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717655.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Wishes N Dreams'

CLASSIC DAHLIA´S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
TOPKWALITEIT UIT DE FAM FLOWER FARM! 
Een pittig gekleurde, enkelbloemige dahlia in
lilaroze met een paarsrode blush rond het gele
hart. Heel bijzonder is de diepdonkere blad- en steelkleur. Dat maakt deze
dahlia een aanwinst in de tuinborder. Ook is Wishes N Dreams een
uitstekende potplant. Het hart met stuifmeel en nectar is goed bereikbaar
voor insecten, dus dahlia Whises N Dreams is een geschikte keus als je
een bijen- en vlindertuin wilt aanleggen.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717657.1  2 grote knollen    € 8,50 

Dahlia 'American Pie'

OVERIGE TYPEN DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een bijzondere serie met zeer donker
loodzwart en fijngenerfd blad. Zelfs zonder
bloem is de plant al heel sierlijk. De bloei
ontstaat op 30 cm hoogte, een compacte plant dus: zeer lichtroze
bloemen met witte uiteinden en een geel hart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717660.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Dracula'

OVERIGE TYPEN DAHLIA'S 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een bijzondere serie met zeer donker
loodzwart en fijngenerfd blad. Zelfs zonder
bloem is de plant al heel sierlijk. De bloei
ontstaat op 30 cm hoogte, een compacte plant dus: wijnrood met een
donker hart.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717665.1  1 knol    € 2,50 
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Dahlia 'Verrone’s Obsidian'

ORCHIDEEBLOEMIGE DAHLIA
(HONKA TYPE) 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Stervormig, subtiel, zeldzaam fraai!
Dahliakenners herkennen in deze groep als
nauw verwant met de oorspronkelijke soort: enkelbloemig met lange,
dunne lintbloemen. Door de ijverige bloei een extra aanrader! Zeer
donkerrood met zichtbaar geel bloemhart. Hoogte 60-90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717680.1  1 knol    € 2,95 

Dahlia 'Marie Schnugg' (Red) /
'Honka Red'

ORCHIDEEBLOEMIGE DAHLIA
(HONKA TYPE) 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dahliakenners herkennen in deze groep als
nauw verwant met de oorspronkelijke soort: enkelbloemig met lange,
dunne lintbloemen. Door de ijverige bloei een extra aanrader! Felrood met
zichtbaar geel bloemhart. Hoogte 90-100 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717685.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Honka Fragile'

ORCHIDEEBLOEMIGE DAHLIA
(HONKA TYPE) 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dahliakenners herkennen in deze groep als
nauw verwant met de oorspronkelijke soort:
enkelbloemig met lange, dunne lintbloemen. Door de ijverige bloei een
extra aanrader! Helder wit met zachtroze randjes met zichtbaar geel
bloemhart. Hoogte 70-90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717690.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Original' (Yellow) / 'Honka'

ORCHIDEEBLOEMIGE DAHLIA
(HONKA TYPE) 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dahliakenners herkennen in deze groep als
nauw verwant met de oorspronkelijke soort:
enkelbloemig met lange, dunne lintbloemen. Door de ijverige bloei een
extra aanrader! Lichtgeel met extra smalle lintbloemen. Hoogte 70-90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717695.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Fancy Pants'

ORCHIDEEBLOEMIGE DAHLIA
(HONKA TYPE) 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dahliakenners herkennen in deze groep als
nauw verwant met de oorspronkelijke soort:
enkelbloemig met lange, dunne lintbloemen. Door de ijverige bloei een
extra aanrader!  
Lilaroze buitenste, omgekrulde lintbloemen, naar het centrum een kraagje
bijna witte lintbloemen en een zichtbaar geel bloemhart. De bijen zijn er
dol op! Hoogte 100 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717699.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Giraffe'

ORCHIDEEBLOEMIGE DAHLIA
(HONKA TYPE) 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Weer terug in ons sortiment! Vrij grote
bloemen met vrij smal bloemblad en gevlekte
kleurverdeling. Hoogte 70 cm. Oranje met lichtoranje dwarse streepjes.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717710.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Jescot Julie'

ORCHIDEEBLOEMIGE DAHLIA
(HONKA TYPE) 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dahliakenners herkennen in deze groep als
nauw verwant met de oorspronkelijke soort:
enkelbloemig met lange, dunne lintbloemen. Door de ijverige bloei een
extra aanrader! Oranje met wijnrode strepen en diep wijnrood aan de
achterzijde van de lintbloemen. Hoogte 70-90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717715.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Pink Giraffe'

ORCHIDEEBLOEMIGE DAHLIA
(HONKA TYPE) 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Weer terug in ons sortiment! Vrij grote
bloemen met vrij smal bloemblad en gevlekte
kleurverdeling. Hoogte 70 cm. Roze met lichtroze dwarse streepjes.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717730.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia 'Windmill'

ORCHIDEEBLOEMIGE DAHLIA
(HONKA TYPE) 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Stervormig, subtiel, zeldzaam fraai!
Dahliakenners herkennen in deze groep als
nauw verwant met de oorspronkelijke soort: enkelbloemig met lange,
dunne lintbloemen, die speels naar binnen krullen. Door de ijverige bloei
een extra aanrader! Spierwit met helderrode randen, vanuit het centrum
soms wat meer rood. Hoogte 60-90 cm.

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717735.1  1 knol    € 2,50 

Dahlia

DAHLIA-PAKKET "GROTE
KNOLLEN: GROTE PLANTEN" 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
BIOLOGISCH GETEELD! Af en toe nemen we
van kwekers een extra grote maat knol over (1
jaar extra gekweekt). Deze knollen geven 2-4x zo veel groeikracht en
plantgrootte, een extra goede start dus!

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717740.1  3 knollen    € 9,95 
717740.2  10 knollen    € 29,50 

Dahlia

DAHLIA-PAKKET
&LSQUO;TON&RSQUO;S
CHOICE&RSQUO; 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Kunt u geen keus maken uit deze enorme
collectie? We helpen u graag een handje en belonen dit met een speciale
prijs.  
10 verschillende, schitterende dahlia’s

De koning van de zomerbloeiende knollen! De grote verscheidenheid aan
kleur en vorm, de adembenemende volmaakte vorm en de goede
houdbaarheid op de vaas maakt deze bloem zo populair!
717750.1  10 knollen    € 19,50 

Dracunculus vulgaris

DRAKENWORTEL 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Stel je voor: het fraai gedeelde blad groeit op
tot een hoogte van 80-100 cm, daarboven
begint de bloeiwijze: een bloeischede van wel
40 cm lang in een fluwelige diep bruinpaarse kleur. Plant ze 15 cm diep en
geef ze een winterlaagje. We leveren grote knollen voor een jaarlijks
succes! Het eerste jaar moet de bol zich settelen, geef ze vruchtbare
grond, maar niet te nat.

718000.1  1 knol    € 3,95 
718000.2  1 plant    € 4,95 

Eucharis amazonica

AMAZONE-LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Ik heb me eens laten vertellen, dat koningin
Juliana dol was op deze bloem! Het is echt een
warmteplant uit Zuid-Amerika (westzijde), die
bij koele zomers beter in de kas, serre of vensterbank kan staan. De 40-60
cm lange bloeistengels dragen meerdere spierwitte, hangende bloemen in
de vorm van een grote, exotische narcis, maar dan dikker van structuur.
De zoete geur is werkelijk een sensatie en de bladeren opvallend breed.
Het eerste jaar bloeit de bol meestal nog niet, we kopen de grootst
mogelijk maat om zo snel mogelijk bloei te krijgen.

719000.1  3 bollen    € 4,95 

Eucomis autumnalis

WITTE KUIFLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Afkomstig uit Zuid-Afrika, bloeit deze
zomerplant met lange, witte bloemtrossen met
bovenin een speels bladrozet, waardoor het
net een ananasje lijkt. In veel boeken een aanrader voor potten en
bakken! Hoogte 30 cm.

719100.1  2 bollen    € 2,95 

Eucomis bicolor

ANANASLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Afkomstig uit Zuid-Afrika, bloeit deze
zomerplant met dikke bloemtrossen met
bovenin een speels bladrozet, waardoor het
net een ananasje lijkt. De bloemtros is groenwit met paarse randjes. In
veel boeken een aanrader voor potten en bakken! Hoogte 40 cm.

719250.1  2 bollen    € 3,50 

Eucomis comosa

GEKLEURDE KUIFLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Afkomstig uit Zuid-Afrika, bloeit deze
zomerplant met lange bloemtrossen met
bovenin een speels bladrozet, waardoor het
net een ananasje lijkt. De bloemtrossen zijn gemengd in bijzondere tinten
roze. In veel boeken een aanrader voor potten en bakken! Geef ze altijd
voldoende water en luchtige grond (potgrond met cocopeat). Hoogte 40-
60 cm.

719260.1  5 bollen    € 5,95 

Eucomis comosa 'Sparkling
Rosy'

DONKERBLADIGE KUIFLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Afkomstig uit Zuid-Afrika, bloeit deze
zomerplant met lange bloemtrossen met
bovenin een speels bladrozet: het “kuifje”. De bloemtrossen zijn licht
lilaroze, wat prachtig afsteekt tegen de donkerpurperen stengels en het
purpergroene blad. In veel boeken een aanrader voor potten en bakken!
Geef ze altijd voldoende water en luchtige grond (potgrond met cocopeat).
Hoogte 40-60 cm.

719300.1  1 bol    € 4,95 
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Ferraria crispa

ZEESTERLELIE 
(Engels: Black Flag, Starfish Lily,
Seaspider Iris)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dit Kaapse lid van de Irisfamilie geeft bizar
mooie bloemen! Het vlezige blad bouwt zich in etappes op en daaruit
verschijnen in de zomer grote, zeester-vormige bloemen met decoratieve
purperbruine randen en vlekken. De bloemranden zijn decoratief gekruld.
De vreemdzoete lucht lokt insecten zowel overdag als ‘s nachts. Ondanks
het exotische uiterlijk is de teelt niet ingewikkeld, houd de planten ‘s
winters vorstvrij. Hoogte 50 cm.

719400.1  1 bol    € 2,95 

Freesia hybride ‘Double Blue’

FRESIA

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dubbelbloemig hemelsblauw

Deze bekende snijbloem, bloeit in de tuin
omdat de knollen een warmtebehandeling
hebben gehad (3 maanden 27-30 gr. C): Geef
ze een beschut, vochtig plekje. Teelt in de kas mag natuurlijk ook…!
719450.1  15 bollen    € 2,50 

Freesia hybride 'Double Mix'

FRESIA

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Vele kleuren gemengd, dubbelbloemig.

Deze bekende snijbloem, bloeit in de tuin
omdat de knollen een warmtebehandeling
hebben gehad (3 maanden 27-30 gr. C): Geef
ze een beschut, vochtig plekje. Teelt in de kas mag natuurlijk ook…!
719470.1  15 bollen    € 2,50 

Freesia hybride 'Single Mix'

FRESIA

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Vele kleuren gemengd, enkelbloemig.

Deze bekende snijbloem, bloeit in de tuin
omdat de knollen een warmtebehandeling
hebben gehad (3 maanden 27-30 gr. C): Geef
ze een beschut, vochtig plekje. Teelt in de kas mag natuurlijk ook…!
719500.1  15 bollen    € 2,50 

Freesia hybride 'Double Yellow'

FRESIA

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dubbelbloemig warmgeel.

Deze bekende snijbloem, bloeit in de tuin
omdat de knollen een warmtebehandeling
hebben gehad (3 maanden 27-30 gr. C): Geef
ze een beschut, vochtig plekje. Teelt in de kas mag natuurlijk ook…!
719520.1  15 bollen    € 2,50 

Freesia hybride 'Double Red'

FRESIA

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dubbelbloemig wijnrood.

Deze bekende snijbloem, bloeit in de tuin
omdat de knollen een warmtebehandeling
hebben gehad (3 maanden 27-30 gr. C): Geef
ze een beschut, vochtig plekje. Teelt in de kas mag natuurlijk ook…!
719540.1  15 bollen    € 2,50 

Freesia hybride 'Double Pink'

FRESIA

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dubbelbloemig, lichtroze met geel centrum.

Deze bekende snijbloem, bloeit in de tuin
omdat de knollen een warmtebehandeling
hebben gehad (3 maanden 27-30 gr. C): Geef
ze een beschut, vochtig plekje. Teelt in de kas mag natuurlijk ook…!
719550.1  15 bollen    € 2,50 

Freesia hybride 'Double White'

FRESIA

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dubbelbloemig helderwit.

Deze bekende snijbloem, bloeit in de tuin
omdat de knollen een warmtebehandeling
hebben gehad (3 maanden 27-30 gr. C): Geef
ze een beschut, vochtig plekje. Teelt in de kas mag natuurlijk ook…!
719560.1  15 bollen    € 2,50 

Galtonia viridiflora

KAAPSE HYACINT 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Bloeit met enkele 90-150 cm hoge trossen van
iets geurende klokvormige groen-witte
bloemen. Hoort door z'n hoogte thuis achterin
de border, of als diepte effect tussen lagere planten (b.v. de zachtgele
Euphorbia polychroma...)

719600.1  5 bollen    € 5,50 

Geranium malviflorum

OOIEVAARSBEK 

Leveringsmaanden: vanaf augustus
Een ideale Ooievaarsbek: een zomerslaap
(daarom bieden we knolletjes aan), fris
winterblad en rijke bloei in de lente. De
bloemen zijn vrij groot, lilablauw met donkere aders. Hoogte ongeveer 30
cm.

719700  3 knollen    € 3,95 
719700.1  1 plant (met 3 knollen)    € 4,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Alice'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Warme combinatie van zwart, oranje en geel.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
719890.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Andrews'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Licht en donkerviolet in mooie schakering met
wit

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
719900.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
‘Black Star’ / 'Espresso'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Diep zwartrood (de espresso onder de
gladiolen) geeft een prachtig diepe kleur in de
tuin!

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige bloeistengels met veel bloemen geeft
(mits op tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720000.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Blue Frost' / 'Lake Big Bear'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Grootbloemig: lichtlila met naar het centrum
toe lichter tot bijna wit.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720005.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Buggy'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Het binnenste, kortere bloemblad ven elke
bloem is geel, de buitenste bloembladen zijn
wit. Zo ontstaat het fraaie "gebakken-ei-
effect"…!

Grootbloemig type, we leveren een grote knolmaat die gegarandeerd
stevige bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant).
Hoogte 100 cm.
720010.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Burgundy'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De fraai geplooide bloemen zijn rozerood met
bloedrood met een subtiel wit randje.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720014.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Circus Club'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Wat een vrolijke kleuren, klaar voor het
circus...! De buitenzijde van de bloemen zijn
donkerviolet, dan volgt een witte tot
citroengele binnenzijde en geheel in het hart
een bruinrood keeltje.

Grootbloemig type, we leveren een grote knolmaat die gegarandeerd
stevige bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant).
Hoogte 100 cm.
720017.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Coral Lace'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Rozerood van buiten, naar binnen steeds
lichter tot bijna wit.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720020.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Cote d'azur'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een prachtige zachte tint lichtpurper met een
lichte blauwe zweem.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720022.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Crispy Ruffle'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Decoratief geplooide bloemen in een
mysterieuze kleur: zeer licht zalm met een
roodgebloste onderste bloemblad. In de knop
zijn de bloemen zachtgeel.

Grootbloemig type, we leveren een grote knolmaat die gegarandeerd
stevige bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant).
Hoogte 100 cm.
720025.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Dynamite'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Citroengeel in het keeltje, uitlopend naar
donker- en lichtviolet.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720030.1  7 bollen    € 2,95 
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Gladiolus Grandiflorus Groep
‘Evergreen’

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Groengeel, of zoals de Engelsen zo mooi
zeggen: "Limegreen".

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720040.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Fidelio' / 'Fairytale Pink'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pittig violetroze.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720050.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Indian Summer'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Ervaar de prachtige kleuren van een warme
herfst: brons, lila, geel....

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720075.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Invitation'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aan de kleur van deze gladiool kan je zien dat
ze 6 bloembladen hebben, doordat ze om en
om een verschillende kleurtint hebben:
donkerpurperroze afgewisseld met
lichtpurperroze.

Grootbloemig type, we leveren een grote knolmaat die gegarandeerd
stevige bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant).
Hoogte 100 cm.
720080.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Kissy Ruffle' / 'Krasnodar'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een kleurencombinatie, die je zelf niet verzint:
lichtzalm in de top en eenmaal bloeiend: wit
met violetten strepen en adertjes. De bloemen
zijn sierlijk geplooid.

Grootbloemig type, we leveren een grote knolmaat die gegarandeerd
stevige bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant).
Hoogte 100 cm.
720100.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Kirov' / 'Amber Mystique'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Prachtige bloemen met geplooid bloemblad,
helderwit met violette vlekken.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720105.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
‘Lilac & Chartreuse’ / 'Far West'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De speelse, iets geplooide bloemen zijn
donkerlila met groengeel hart.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720110.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Fiorentina'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Grootbloemig: wit met een rode vlek in het
hart.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720120.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Mon Ami'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een prachtige “softe” 3-kleur: zacht lilaroze
met wit en lichtgeel.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720130.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep 'My
Love'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
wit met violetten aders langs de randen

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720140.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Nori'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dichter bij blauw kan je met gladiolen niet
komen... Een wit centrum wordt omringd met
lilablauw.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige bloeistengels met veel bloemen geeft
(mits op tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720148.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Nova Lux'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Effen lichtgeel: als een canarie!

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720150.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Oracle'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Geel en lila met rode vlek in het keeltje.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720190.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Oscar'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Warmrood, grootbloemig.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720200.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Passos'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zeer exotische gladiool! De witte bloemen
hebben een pittig lila centrum en naar buiten
toe scherpe lila (veervormige) nerven.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige bloeistengels met veel bloemen geeft
(mits op tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720230.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Peter Pears'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zalm met donker hart.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720250.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
‘Priscilla’

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Crèmewit met donkerpaarse omranding.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720280.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
‘Purple Flora’

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Paarsblauw met wit hart.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720285.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Rose Supreme'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zachtroze met wit hart, als appelbloesem…!

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720290.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Rostov'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Wat zijn er toch prachtige kleuren mogelijk bij
Gladiolen! Neem nou deze: bloedrood met
donkere aders en lichtlila bovenzijde...
verstilde schoonheid! De bloemen zijn sierlijk
geplooid.

Grootbloemig type, we leveren een grote knolmaat die gegarandeerd
stevige bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant).
Hoogte 100 cm.
720291.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Speed Date'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Citroengele bloemen in volle trossen!

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720293.1  7 bollen    € 2,95 
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Gladiolus Grandiflorus Groep
'Sotsji'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Prachtige bloemen met geplooid bloemblad,
zeer lichtzalm met af en toe een iets donkerder
touch.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige bloeistengels met veel bloemen geeft
(mits op tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720294.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
‘Sugar Plum’

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dieppurper, iets geplooide bloemvorm.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720295.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Traderhorn'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Helderrood met witte strepen vanuit het hart.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720300.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Tricolore'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze gladiool doet zijn naam eer aan: in het
centrum pittig purper, overgaand in zalmoranje
en langs de randen stevig rood!

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige bloeistengels met veel bloemen geeft
(mits op tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720310.1  10 bollen    € 3,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Ufa'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Weer een kweekproduct van de actieve
gladiolenkweker ForEver! De gefranjerde
bloemen zijn zalmroze met donkerder lipje,
een wonderlijke verschijning.

Grootbloemig type, we leveren een grote knolmaat die gegarandeerd
stevige bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant).
Hoogte 100 cm.
720330.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Vandohla'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Het centrum is scherp-omrand oranjerood,
naar buiten toe vloeit wit over in lilaroze. Elke
bloem een plaatje!

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige bloeistengels met veel bloemen geeft
(mits op tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720350.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'White Prosperity'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Grootbloemig wit: de reine schoonheid…!

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720400.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Wine and Roses’

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zeer lichtroze met wijnrode vlekken in het
hart.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op tijd geplant). Hoogte 100
cm.
720450.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
'Zizanie'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Rood met witte vlekken en hier en daar een
groter wit veld: waarlijk een ongewone kleur
voor een bloem!

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige bloeistengels met veel bloemen geeft
(mits op tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720460.1  7 bollen    € 2,95 

Gladiolus Grandiflorus Groep
Gemengd

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Vele kleuren gemengd.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720500.1  10 bollen    € 2,50 

Gladiolus Grandiflorus Groep
Gemengd

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Vele kleuren gemengd.

Grootbloemig type, we leveren een grote
knolmaat die gegarandeerd stevige
bloeistengels met veel bloemen geeft (mits op
tijd geplant). Hoogte 100 cm.
720550.1  50 bollen    € 6,95 

Gladiolus Germini® Groep
'Amber'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Helderwit, in de knop lichtgeel

De kwekerscoöperatie ForEver is al jarenlang
intensief bezig met de verbetering en
vernieuwing van het gladiolensortiment. Het is
hen gelukt om een fraaie, grootbloemige gladiool te kweken, die extra
korte stelen heeft, nog net lang genoeg voor een mooi boeket, maar
minder gevaar voor omwaaien en... ideaal voor de kweek in potten en
bakken. Deze serie heeft de herkenbare naam Germini®. Ze bloeien een
maand eerder dan de hoge broertjes.
720600.1  7 bollen    € 2,50 

Gladiolus Germini® Groep 'Kim'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Donker violet langs de randen, lichter in het
keeltje

De kwekerscoöperatie ForEver is al jarenlang
intensief bezig met de verbetering en
vernieuwing van het gladiolensortiment. Het is
hen gelukt om een fraaie, grootbloemige gladiool te kweken, die extra
korte stelen heeft, nog net lang genoeg voor een mooi boeket, maar
minder gevaar voor omwaaien en... ideaal voor de kweek in potten en
bakken. Deze serie heeft de herkenbare naam Germini®. Ze bloeien een
maand eerder dan de hoge broertjes.
720605.1  7 bollen    € 2,50 

Gladiolus Germini® Groep 'Patty'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Scharlakenrood met een witte ster door de
bloem

De kwekerscoöperatie ForEver is al jarenlang
intensief bezig met de verbetering en
vernieuwing van het gladiolensortiment. Het is
hen gelukt om een fraaie, grootbloemige gladiool te kweken, die extra
korte stelen heeft, nog net lang genoeg voor een mooi boeket, maar
minder gevaar voor omwaaien en... ideaal voor de kweek in potten en
bakken. Deze serie heeft de herkenbare naam Germini®. Ze bloeien een
maand eerder dan de hoge broertjes.
720610.1  7 bollen    € 2,50 

Gladiolus Germini® Groep 'Mixed'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Vrolijk en sierlijk mengsel

De kwekerscoöperatie ForEver is al jarenlang
intensief bezig met de verbetering en
vernieuwing van het gladiolensortiment. Het is
hen gelukt om een fraaie, grootbloemige
gladiool te kweken, die extra korte stelen heeft, nog net lang genoeg voor
een mooi boeket, maar minder gevaar voor omwaaien en... ideaal voor de
kweek in potten en bakken. Deze serie heeft de herkenbare naam
Germini®. Ze bloeien een maand eerder dan de hoge broertjes.
720615.1  7 bollen    € 2,50 

Gladiolus Nanus Groep tubergenii
'Charming Beauty'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Lichtroze met wit hart.

Lage gladiool (60 cm hoogte) met sierlijke
bloemvorm, ontstaan uit kruisingen rond 1900,
en nog steeds ontwikkelen kwekers nieuwe
kleurencombinaties.
720650.1  10 bollen    € 2,50 

Gladiolus Nanus Groep x colvillii
'Albus'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zeer slanke, witte bloemen.

Lage gladiool (60 cm hoogte) met sierlijke
bloemvorm, ontstaan uit kruisingen rond 1900,
en nog steeds ontwikkelen kwekers nieuwe
kleurencombinaties.
720700.1  10 bollen    € 2,50 

Gladiolus Nanus Groep nanus
'Nymph'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Wit met rode cirkels op het bloemblad.

Lage gladiool (60 cm hoogte) met sierlijke
bloemvorm, ontstaan uit kruisingen rond 1900,
en nog steeds ontwikkelen kwekers nieuwe
kleurencombinaties.
720800.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Nanus Groep ramosus
'Robinetta'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Helderrood.

Lage gladiool (60 cm hoogte) met sierlijke
bloemvorm, ontstaan uit kruisingen rond 1900,
en nog steeds ontwikkelen kwekers nieuwe
kleurencombinaties.
721000.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus Nanus Groep Gemengd

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Gemengde kleuren, veelal tweekleurig.

Lage gladiool (60 cm hoogte) met sierlijke
bloemvorm, ontstaan uit kruisingen rond 1900,
en nog steeds ontwikkelen kwekers nieuwe
kleurencombinaties.
721200.1  10 bollen    € 2,50 

Gladiolus x colvillii (Butterflytype)
hybride 'Blue Star'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Afwisseling van donker- en lichtviolet

Het "Butterfly"-type geeft bloemen met een
wat driehoekige (vlinderbloemige) vorm, is
rond 1950 ontstaan uit kruisingen.
721350.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus x colvillii (Butterflytype)
hybride 'Fergie'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Bijzondere kleur: geelgroen met pittig
bruinrood keeltje.

Het "Butterfly"-type geeft bloemen met een
wat driehoekige (vlinderbloemige) vorm, is
rond 1950 ontstaan uit kruisingen.
721370.1  10 bollen    € 2,95 
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https://www.vreekenszaden.nl/720330-gladiolus-grandiflorus-groep-ufa
https://www.vreekenszaden.nl/720330-gladiolus-grandiflorus-groep-ufa
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720350-gladiolus-grandiflorus-groep-vandohla
https://www.vreekenszaden.nl/720350-gladiolus-grandiflorus-groep-vandohla
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720400-gladiolus-grandiflorus-groep-white-prosperity
https://www.vreekenszaden.nl/720400-gladiolus-grandiflorus-groep-white-prosperity
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720450-gladiolus-grandiflorus-groep-wine-and-roses
https://www.vreekenszaden.nl/720450-gladiolus-grandiflorus-groep-wine-and-roses
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720460-gladiolus-grandiflorus-groep-zizanie
https://www.vreekenszaden.nl/720460-gladiolus-grandiflorus-groep-zizanie
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720500-gladiolus-grandiflorus-groep-gemengd
https://www.vreekenszaden.nl/720500-gladiolus-grandiflorus-groep-gemengd
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720550-gladiolus-grandiflorus-groep-gemengd
https://www.vreekenszaden.nl/720550-gladiolus-grandiflorus-groep-gemengd
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720600-gladiolus-germini-groep-amber
https://www.vreekenszaden.nl/720600-gladiolus-germini-groep-amber
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720605-gladiolus-germini-groep-kim
https://www.vreekenszaden.nl/720605-gladiolus-germini-groep-kim
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720610-gladiolus-germini-groep-patty
https://www.vreekenszaden.nl/720610-gladiolus-germini-groep-patty
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720615-gladiolus-germini-groep-mixed
https://www.vreekenszaden.nl/720615-gladiolus-germini-groep-mixed
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720650-gladiolus-nanus-groep-tubergenii-charming-beauty
https://www.vreekenszaden.nl/720650-gladiolus-nanus-groep-tubergenii-charming-beauty
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720700-gladiolus-nanus-groep-colvillii-albus
https://www.vreekenszaden.nl/720700-gladiolus-nanus-groep-colvillii-albus
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/720800-gladiolus-nanus-groep-nanus-nymph
https://www.vreekenszaden.nl/720800-gladiolus-nanus-groep-nanus-nymph
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721000-gladiolus-nanus-groep-ramosus-robinetta
https://www.vreekenszaden.nl/721000-gladiolus-nanus-groep-ramosus-robinetta
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721200-gladiolus-nanus-groep-gemengd
https://www.vreekenszaden.nl/721200-gladiolus-nanus-groep-gemengd
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721350-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-blue-star
https://www.vreekenszaden.nl/721350-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-blue-star
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721370-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-fergie
https://www.vreekenszaden.nl/721370-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-fergie
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend


Gladiolus x colvillii (Butterflytype)
hybride ‘Holland Pearl’

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Helderrood met witte streepjes vanuit het hart.

Het "Butterfly"-type geeft bloemen met een
wat driehoekige (vlinderbloemige) vorm, is
rond 1950 ontstaan uit kruisingen.
721380.1  10 bollen    € 2,50 

Gladiolus x colvillii (Butterflytype)
hybride 'Little Darling'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oranjerood met geel hart.

Het "Butterfly"-type geeft bloemen met een
wat driehoekige (vlinderbloemige) vorm, is
rond 1950 ontstaan uit kruisingen.
721385.1  10 bollen    € 1,95 

Gladiolus x colvillii (Butterflytype)
hybride 'Madam de Paris' /
'Mademoiselle de Paris'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Helderrood met wit hart en witte streepjes.

Het "Butterfly"-type geeft bloemen met een
wat driehoekige (vlinderbloemige) vorm, is
rond 1950 ontstaan uit kruisingen.
721395.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus x colvillii (Butterflytype)
hybride 'Perseus'

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pittig lila met wit hart en witte streepjes.

Het "Butterfly"-type geeft bloemen met een
wat driehoekige (vlinderbloemige) vorm, is
rond 1950 ontstaan uit kruisingen.
721400.1  10 bollen    € 2,50 

Gladiolus x colvillii (Butterflytype)
hybride ‘Shocking’

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zeer zachtroze met rode vloeiende vlek rond
het hart.

Het "Butterfly"-type geeft bloemen met een
wat driehoekige (vlinderbloemige) vorm, is
rond 1950 ontstaan uit kruisingen.
721410.1  10 bollen    € 2,95 

Gladiolus x colvillii (Butterflytype)
hybride Gemengd

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Gemengde kleuren, vaak tweekleurig.

Het "Butterfly"-type geeft bloemen met een
wat driehoekige (vlinderbloemige) vorm, is
rond 1950 ontstaan uit kruisingen.
721450.1  10 bollen    € 2,95 

Gloriosa 'Carsonii'

KLIMLELIE OF VLAMLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Ideaal in de vensterbank, geef ze een zonnige,
warme plek. 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 is exotisch: purper met een geel randje.

721490.1  1 knol    € 2,95 

Gloriosa greenii

KLIMLELIE OF VLAMLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een van de zeldzaamste kleuren binnen dit
soort: citroengeel! Zet deze exotische klimplant
in 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, exotische bloemen met omgeslagen
bloemblad.

721492.1  1 knol    € 3,95 

Gloriosa lutea

KLIMLELIE OF VLAMLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een van de zeldzaamste kleuren binnen dit
soort: citroengeel! Zet deze exotische klimplant
in 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, exotische bloemen met omgeslagen
bloemblad. Het bloemblad is sierlijk en fijn geplooid.

721495.1  1 knol    € 2,95 

Gloriosa plantii

KLIMLELIE OF VLAMLELIE 

Leveringsmaanden: april t/m juni
Problemen met plantengroei in een zonnig
venster ? Probeer de Gloriosa ! Zet hem 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,
effen oranje 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. Deze zeldzame soort is
kleinbloemig, maar bloeit daarentegen met zeer veel bloemen!

721497.1  1 knol    € 4,95 

Gloriosa 'Rothschildiana'

KLIMLELIE OF VLAMLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Problemen met plantengroei in een zonnig
venster ? Probeer de Gloriosa ! Zet hem 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 topmaat knollen zijn
Hollands geteeld, dat betekent betere en gezondere groei.

721500.1  1 knol    € 2,95 

Gloriosa superba

WILDE KLIMLELIE OF
VLAMLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
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.

721510.1  1 knol    € 3,95 

Habenaria radiata

VOGELORCHIDEE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Prachtig subtiel plantje uit Noord-Azië (Japan
e.o.). Dit orchideetje heeft zijn onderste
bloemblad in de vorm van een vliegende
vogel: fantastisch! De bloemetjes groeien per 2-10 aan 1 stengeltje. Zet
de knolletjes met de bovenzijde naar boven in gewone potgrond, vochtig
houden. Als de groei begint mag worden verpot in luchtige
orchideëengrond. Bij zeer warme dagen mogen de plantjes lekker naar
buiten.

721730.1  1 knolletje (klein)    € 3,95 

Hemerocallis -Hybriden 'Ageless
Beauty' / 'Dare to Love'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Crème tot lichtgeel met wijnrode binnenring en
buitenrand. De randen van de bloembladen
zijn sierlijk geplooid. Het typerende gele keeltje ontbreekt niet.

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het algemeen goed winterhard.
Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de voortdurende aanmaak
van bloemen goed voor weken tot maandenlange bloei. Geef ze
vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De knoppen en bloemen
zijn eetbaar (even bakken). We maakten een keus uit de tienduizenden
variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen komen voor, als
enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben uitgegroeid
ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een ronde- of
stervorm.
721791.1  1 wortelstok    € 3,50 

Hemerocallis -Hybriden 'Bas
Relief' / 'Colonel Mustard'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Warmgeel met fraai geplooide bloembladrand.

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het
algemeen goed winterhard. Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is
de voortdurende aanmaak van bloemen goed voor weken tot
maandenlange bloei. Geef ze vruchtbare, goed doorlatende grond en volle
zon. De knoppen en bloemen zijn eetbaar (even bakken). We maakten een
keus uit de tienduizenden variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen
komen voor, als enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben
uitgegroeid ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een
ronde- of stervorm.
721792.1  1 wortelstok    € 3,95 

Hemerocallis -Hybriden
'Bestseller'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Lila met wit centrum en geel hart, de
cremegele bloembladranden zijn sierlijk
geplooid.

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het algemeen goed winterhard.
Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de voortdurende aanmaak
van bloemen goed voor weken tot maandenlange bloei. Geef ze
vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De knoppen en bloemen
zijn eetbaar (even bakken). We maakten een keus uit de tienduizenden
variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen komen voor, als
enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben uitgegroeid
ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een ronde- of
stervorm.
721793.1  1 wortelstok    € 4,95 

Hemerocallis -Hybriden 'Jean
Swann'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een kleur, waar je meteen verliefd op wordt:
heel licht crème met een vleugje zalm... de
bloemen zijn in het centrum iets dubbelbloemig.

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het algemeen goed winterhard.
Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de voortdurende aanmaak
van bloemen goed voor weken tot maandenlange bloei. Geef ze
vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De knoppen en bloemen
zijn eetbaar (even bakken). We maakten een keus uit de tienduizenden
variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen komen voor, als
enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben uitgegroeid
ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een ronde- of
stervorm.
721794.1  1 wortelstok    € 3,95 
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https://www.vreekenszaden.nl/721380-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-holland-pearl
https://www.vreekenszaden.nl/721380-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-holland-pearl
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721385-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-little-darling
https://www.vreekenszaden.nl/721385-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-little-darling
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721395-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-madam-paris-mademoiselle-paris
https://www.vreekenszaden.nl/721395-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-madam-paris-mademoiselle-paris
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721400-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-perseus
https://www.vreekenszaden.nl/721400-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-perseus
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721410-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-shocking
https://www.vreekenszaden.nl/721410-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-shocking
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721450-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-gemengd
https://www.vreekenszaden.nl/721450-gladiolus-colvillii-butterflytype-hybride-gemengd
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721490-gloriosa-carsonii
https://www.vreekenszaden.nl/721490-gloriosa-carsonii
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721492-gloriosa-greenii
https://www.vreekenszaden.nl/721492-gloriosa-greenii
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721495-gloriosa-lutea
https://www.vreekenszaden.nl/721495-gloriosa-lutea
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721497-gloriosa-plantii
https://www.vreekenszaden.nl/721497-gloriosa-plantii
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721500-gloriosa-rothschildiana
https://www.vreekenszaden.nl/721500-gloriosa-rothschildiana
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721510-gloriosa-superba
https://www.vreekenszaden.nl/721510-gloriosa-superba
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721730-habenaria-radiata
https://www.vreekenszaden.nl/721730-habenaria-radiata
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721791-hemerocallis-hybriden-ageless-beauty-dare-to-love
https://www.vreekenszaden.nl/721791-hemerocallis-hybriden-ageless-beauty-dare-to-love
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721792-hemerocallis-hybriden-bas-relief-colonel-mustard
https://www.vreekenszaden.nl/721792-hemerocallis-hybriden-bas-relief-colonel-mustard
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721793-hemerocallis-hybriden-bestseller
https://www.vreekenszaden.nl/721793-hemerocallis-hybriden-bestseller
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend
https://www.vreekenszaden.nl/721794-hemerocallis-hybriden-jean-swann
https://www.vreekenszaden.nl/721794-hemerocallis-hybriden-jean-swann
https://www.vreekenszaden.nl/bloembollen-knollen/zomerbloeiend


Hemerocallis -Hybriden
'Berrylicious'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Pluk een schaaltje frambozen en schik er een
randje bramen omheen... Zo typeer je de kleur
van deze fantastische daglelie! De bloemvorm is tamelijk rond door de
omkrullende bloem bladen, Hoogte 70 cm.

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het algemeen goed winterhard.
Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de voortdurende aanmaak
van bloemen goed voor weken tot maandenlange bloei. Geef ze
vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De knoppen en bloemen
zijn eetbaar (even bakken). We maakten een keus uit de tienduizenden
variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen komen voor, als
enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben uitgegroeid
ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een ronde- of
stervorm.
721795.1  1 wortelstok    € 4,50 

Hemerocallis -Hybriden 'Cool It' /
'Villa Vanilla'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Ronde bloemvorm, enkelbloemig in
"limegreen" tot witte kleur. Hoogte 70 cm.

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het algemeen goed winterhard.
Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de voortdurende aanmaak
van bloemen goed voor weken tot maandenlange bloei. Geef ze
vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De knoppen en bloemen
zijn eetbaar (even bakken). We maakten een keus uit de tienduizenden
variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen komen voor, als
enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben uitgegroeid
ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een ronde- of
stervorm.
721796.1  1 wortelstok    € 3,95 

Hemerocallis -Hybriden 'Daring
Deception'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Roze met een purperkleurige binnenring en
buitenomranding en uiteraard met de
typerende gele keel.

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het algemeen goed winterhard.
Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de voortdurende aanmaak
van bloemen goed voor weken tot maandenlange bloei. Geef ze
vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De knoppen en bloemen
zijn eetbaar (even bakken). We maakten een keus uit de tienduizenden
variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen komen voor, als
enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben uitgegroeid
ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een ronde- of
stervorm.
721797.1  1 wortelstok    € 3,50 

Hemerocallis -Hybriden 'Diva's
Choice'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Lekker snoepkleurtje! Roze met geel hart en
lichtgele kroesrand langs de bloembladen.

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het algemeen goed winterhard.
Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de voortdurende aanmaak
van bloemen goed voor weken tot maandenlange bloei. Geef ze
vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De knoppen en bloemen
zijn eetbaar (even bakken). We maakten een keus uit de tienduizenden
variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen komen voor, als
enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben uitgegroeid
ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een ronde- of
stervorm.
721800.1  1 wortelstok    € 4,50 

Hemerocallis -Hybriden 'Pumpkin
Bandit'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Fantastische kleur! Geel met bruinrode ring
rond de gele keel en een bruinrode rand
rondom.

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het algemeen goed winterhard.
Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de voortdurende aanmaak
van bloemen goed voor weken tot maandenlange bloei. Geef ze
vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De knoppen en bloemen
zijn eetbaar (even bakken). We maakten een keus uit de tienduizenden
variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen komen voor, als
enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben uitgegroeid
ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een ronde- of
stervorm.
721801.1  1 wortelstok    € 4,50 

Hemerocallis -Hybriden 'Lacy
Doily'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zo’n zachte zalmroze kleur verstilt en
verwondert! De bloemen zijn dubbel zonder
protserig te zijn...

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het algemeen goed winterhard.
Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de voortdurende aanmaak
van bloemen goed voor weken tot maandenlange bloei. Geef ze
vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De knoppen en bloemen
zijn eetbaar (even bakken). We maakten een keus uit de tienduizenden
variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen komen voor, als
enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben uitgegroeid
ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een ronde- of
stervorm.
721804.1  1 wortelstok    € 3,95 

Hemerocallis -Hybriden 'Night
Embers' / 'Bogeyman'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zie deze prachtige donkere bloemen eens
tussen lichter gekleurde daglelie’s: wat een
opvaller! De bloemen zijn dubbel en kastanjebruin van kleur, aan de basis
gloort een warmgeel centrum.

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het algemeen goed winterhard.
Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de voortdurende aanmaak
van bloemen goed voor weken tot maandenlange bloei. Geef ze
vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De knoppen en bloemen
zijn eetbaar (even bakken). We maakten een keus uit de tienduizenden
variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen komen voor, als
enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben uitgegroeid
ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een ronde- of
stervorm.
721805.1  1 wortelstok    € 4,50 

Hemerocallis -Hybriden 'Moses
Fire'

DAGLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Warm gekleurd en prachtig gevuldbloemig! De
bloembladeren zijn oranjerood met een subtiel
geel randje.

Daglelies zijn dankbare tuinplanten, over het algemeen goed winterhard.
Hoewel de ontloken bloem 1-2 dagen bloeit is de voortdurende aanmaak
van bloemen goed voor weken tot maandenlange bloei. Geef ze
vruchtbare, goed doorlatende grond en volle zon. De knoppen en bloemen
zijn eetbaar (even bakken). We maakten een keus uit de tienduizenden
variëteiten! Enkelbloemigen en dubbelbloemigen komen voor, als
enkelbloemigen 3 (van de 6) bloembladen extra hebben uitgegroeid
ontstaat een driehoekig effect, anders hebben de bloemen een ronde- of
stervorm.
721807.1  1 wortelstok    € 3,95 

Incarvillea delavayi

TUINGLOXINIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een gemakkelijke tuin- of potplant met fris en
mals, varenachtig blad die vanaf de zomer
gaan bloeien op stengels van 40-60 cm hoog.
De bloemen hebben een fraaie trompetvorm in lilaroze kleur. We kochten
extra grote wortelstokken zodat je een robuste plant kunt verwachten.
Geef de planten een flinke laag winterdek, goed gedraineerde grond, dan
overleven ze vrijwel zeker de vorst.

721808.1  2 grote wortelstokken    € 3,95 

Incarvillea delavayi 'Snowtop'

TUINGLOXINIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een gemakkelijke tuin- of potplant met fris en
mals, varenachtig blad die vanaf de zomer
gaan bloeien op stengels van 40-60 cm hoog.
De bloemen hebben een fraaie trompetvorm in helderwitte kleur. We
kochten extra grote wortelstokken zodat je een robuste plant kunt
verwachten. Geef de planten een flinke laag winterdek, goed gedraineerde
grond, dan overleven ze vrijwel zeker de vorst.

721809.1  2 grote wortelstokken    € 3,95 

Iris aphylla

STOELENDE LIS OF TAFEL-LIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een Oost-Europese Iris, zeer winterhard op
een zonnige, goed drainerende plaats. Zet de
planten niet te diep, de rhizomen mogen half
boven de grond uitsteken. Jaarlijks verblijden de zachtblauwe bloemen op
korte, 20-30 cm lange stengels. De planten vormen stevige plakkaten met
grijsgroen blad.

721810.1  1 plant    € 3,95 

Iris fulva

KOPEREN LIS 
(Engels: Louisiana Iris, Copper Iris)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een veld vol rood- of terrakoperen bloemen
(heel soms een gele) verrast je op vochtige
plaatsen in Noord-Amerika (de Zuid-Oostelijke staten). Maar ook in onze
tuinen is dit (nog onbekende) soort een lieveling! Zon en vocht zijn de
ingrediënten. De bloei is in april - mei en verheugt menig vlinder of bij!
Hoogte: 45-75 cm.

721812.1  1 plant    € 2,95 

Iris germanica 'Batik'

BAARDIRIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De veelpuntige batikkunst is inderdaad een
rake typering voor deze spectaculaire kleuren
mix: blauwviolet met helderwit in een
voortdurende streep- en vlekafwisseling!

Een ideale vorstbestendige, meerjarige plant voor een warm en zonnig
plekje. De grote irisbloem steekt af tegen het grijsgroene blad. We
maakten voor u een keus uit enkele mooie variëteiten. Hoogte 80 cm.
721817.1  1 wortelstok    € 2,95 

Iris germanica 'Crazy for You'

BAARDIRIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een kleur dat zacht en subtiel de
nieuwsgierigheid wekt:

Een ideale vorstbestendige, meerjarige plant
voor een warm en zonnig plekje. De grote irisbloem steekt af tegen het
grijsgroene blad. We maakten voor u een keus uit enkele mooie
variëteiten. Hoogte 80 cm.
721820.1  1 wortelstok    € 2,95 

Iris germanica 'Desert Echo'

BAARDIRIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De kleur van zachtgeel woestijnzand met
kastanjebruine strepen over de onderste
kroonbladeren.

Een ideale vorstbestendige, meerjarige plant voor een warm en zonnig
plekje. De grote irisbloem steekt af tegen het grijsgroene blad. We
maakten voor u een keus uit enkele mooie variëteiten. Hoogte 80 cm.
721823.1  1 wortelstok    € 2,95 
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Iris germanica 'Edith Wolford'

BAARDIRIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Citroengele bovenbladen met lilablauwe
baarden. Elke bloem een pronkstuk!

Een ideale vorstbestendige, meerjarige plant
voor een warm en zonnig plekje. De grote irisbloem steekt af tegen het
grijsgroene blad. We maakten voor u een keus uit enkele mooie
variëteiten. Hoogte 80 cm.
721830.1  1 wortelstok    € 2,95 

Iris germanica 'Emma Louise'

BAARDIRIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Lichtblauw met zeer donkerblauwe vlag.

Een ideale vorstbestendige, meerjarige plant
voor een warm en zonnig plekje. De grote
irisbloem steekt af tegen het grijsgroene blad.
We maakten voor u een keus uit enkele mooie variëteiten. Hoogte 80 cm.
721834.1  1 wortelstok    € 2,95 

Iris germanica 'Indian Chief'

BAARDIRIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Lilaroze met donkerwijnrode vlag.

Een ideale vorstbestendige, meerjarige plant
voor een warm en zonnig plekje. De grote
irisbloem steekt af tegen het grijsgroene blad.
We maakten voor u een keus uit enkele mooie variëteiten. Hoogte 80 cm.
721850.1  1 wortelstok    € 2,95 

Iris germanica 'Loop the Loop'

BAARDIRIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Wit met donkerblauwe omranding

Een ideale vorstbestendige, meerjarige plant
voor een warm en zonnig plekje. De grote
irisbloem steekt af tegen het grijsgroene blad.
We maakten voor u een keus uit enkele mooie variëteiten. Hoogte 80 cm.
721865.1  1 wortelstok    € 2,95 

Iris germanica 'Senlac'

BAARDIRIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Lichtviolet met paarszwarte vlag.

Een ideale vorstbestendige, meerjarige plant
voor een warm en zonnig plekje. De grote
irisbloem steekt af tegen het grijsgroene blad.
We maakten voor u een keus uit enkele mooie variëteiten. Hoogte 80 cm.
721885.1  1 wortelstok    € 2,95 

Iris germanica ‘Sign of Leo’ /
'Night Owl'

BAARDIRIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Donkerviolet, bijna zwart

Een ideale vorstbestendige, meerjarige plant
voor een warm en zonnig plekje. De grote irisbloem steekt af tegen het
grijsgroene blad. We maakten voor u een keus uit enkele mooie
variëteiten. Hoogte 80 cm.
721890.1  1 wortelstok    € 2,95 

Iris germanica 'White Knight'

BAARDIRIS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Ik houd enorm van kleuren, maar als een Iris
germanica bloeit met helderwitte bloemen,
dan is dat een aparte belevenis: het
zilvergroene, wit bepoederde blad geeft de witte bloemkleur een
vanzelfsprekendheid, die genot en rust brengt aan de ogen!

Een ideale vorstbestendige, meerjarige plant voor een warm en zonnig
plekje. De grote irisbloem steekt af tegen het grijsgroene blad. We
maakten voor u een keus uit enkele mooie variëteiten. Hoogte 80 cm.
721893.1  1 wortelstok    € 2,95 

Iris japonica

JAPANSE (BONTE) LIS 
Op een hoogte van 50 cm bloeien de
fantastische witte bloemen met warmgeel
spoor op de “lip” en paarse stralen rondom het
geel. We leveren de bontbladige en de
groenbladige variëteit. Ook zonder de
prachtige bloemen geeft het blad een frisse aanblik in de tuin! Geef ze een
plekje in de zon of halfschaduw en zorg voor een humeuze,
vochthoudende grond.

721895.1  1 plant    € 3,95 

Iris missouriensis

BERGIRIS 
Een adembenemend mooi irisje uit Noord-
Amerika. Vrij compacte groei (20-40 cm), per
stengel bloeien 1-4 bloemen: 3 lichtblauwe tot
witte buitenbladeren met fraaie nerfjes, 3
kleinere, lichtblauwe en spitbladige
tussenbladeren en 3 topbladeren ook lichtblauw. De planten zijn zeer
winterhard, breiden zich ondergronds uit en houden van goede drainage.
De Indianen gebruik(t)en de wortel tegen kiespijn.

721897.1  1 plant    € 2,95 

Iris sibirica 'Patagonia'

SIBERISCHE- OF ZWAARDLIS 
In Patagonië is een prachtige, helderblauwe
wilde vorm ontstaan met helderblauwe
bloemen. Veel bloei op een hoogte van 50 cm,
als de plant goed in de zon staat, wel de grond
bedekt en vochtig houden. Het is een van de
gemakkelijkste Irissen, ze combineren gemakkelijk met andere planten in
de tuin. Vincent van Gogh schilderde deze Iris in een vaas tegen een gele
achtergrond.

721899.1  1 plant    € 2,95 

Ismene x festalis

PERUVIAANSE LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De ingewikkeld opgebouwde bloem trekt
onmiddellijk de aandacht: klokvormige witte
bloem met 6 extra lange smalle naar buiten
gekrulde bloembladen. Trouwens op een warme zomeravond bemerkt u
deze bloem door z'n merkwaardig zoete geur met de ogen dicht .....
Hoogte 60-80 cm, enkele bloemen per stengel.

721900.1  1 bol    € 1,95 

Ismene x festalis 'Sulphur Queen'

PERUVIAANSE LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De ingewikkeld opgebouwde bloem trekt
onmiddellijk de aandacht: klokvormige
citroengele bloemen met een groen hart.
Typerend zijn de 6 extra lange smalle naar buiten gekrulde bloembladen.
Trouwens op een warme zomeravond ruik je deze bloem door z'n
merkwaardig zoete geur met je ogen dicht ..... Hoogte 60 cm, enkele
bloemen per stengel.

721905.1  3 bollen    € 4,95 

Ixia hybrida 'Mix'

AFRIKAANSE IRIS 
(Engels: Corn Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een veelkleurig, rank bloemetje met veelal een
donker hartje, bloeit in trosjes. De ragfijne
stengeltjes zijn opvallend stevig. Felle kleuren gemengd, geef ze een warm
plekje. Hoogte 35 cm.

722000.1  25 bolletjes    € 1,95 

Lilium hybrida 'Apricot Fudge'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Is dit een lelie? Of toch een roos? Een tulp?
Een fraai staaltje van kweekwerk bracht deze
abrikooskleurige, semi-dubbelbloemige lelie tot
stand. De bloemblaadjes krullen zich rond het bloemhart van waaruit
overigens wel heel lelie-eigen de stamper en meeldraden uit opstijgen!
Verwonder je samen met ons over deze nieuwe bloem... de hoogte is 60
cm, dus ook aantrekkelijk voor planting in een pot.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722120.1  1 bol    € 2,95 

Lilium hybrida 'Baferrari'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oriental Lelie, 110 cm hoog. Grootbloemig,
breed bloemblad en heerlijk geurend. De
helderwitte bloemen hebben in het midden van
elk bloemblad een citroengele streep vanuit het centrum tot het
bladpuntje.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722126.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybrida 'Belladonna'
(Yellow) / 'Yellow County'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oriental Lelie met de uitstraling van een wilde
lelie: zoveel lelies zie je zelden aan 1 stengel!
Heldergeel.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722130.1  2 bollen    € 2,50 

Lilium hybrida 'Brasilia'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oriental Lelie, 100 cm hoog, licht-fuchsiaroze
met iets donkerder knoppen en achterzijde van
het bloemblad: een boeiende kleur! De
bloemen zijn groot, hebben breed bloemblad en geuren heerlijk.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722170.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybrida 'Burning Pixels' /
'Forever Susan'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, 90 cm hoog; dieporanje
bloemen met zwarte spikkels in het centrum.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722180.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride 'Casa Blanca'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oriental Lelie, 120 cm hoog, spierwit van kleur,
grootbloemig, breed bloemblad en heerlijk
geurend.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722200.1  2 bollen    € 2,95 
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Lilium hybride 'Cocktail Twins' /
'Red Twin'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, 70 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met vrij slank,
spits bloemblad. Bijzondere dubbelbloemige variëteit: Wijnrood met
donkerder dubbel bloemblad.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722220.1  1 bol    € 2,50 

Lilium hybride 'Cogoleto'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, 90 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met brede,
bloembladen. Lilaroze met naar het centrum
toe dieppurperen streepjes en stippels.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722222.1  2 bollen    € 2,50 

Lilium hybride 'Dimension' /
'Blacklist'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, 80 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met vrij slank,
spits bloemblad. De donkerste lelie uit ons sortiment: diep bruinrood.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722250.1  2 bollen    € 2,50 

Lilium hybride 'Easy Dance'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, 60-80 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met vrij slank,
spits bloemblad. Deze bijna zwarte lelie heeft
citroengele uiteinden aan het bloemblad, een pittig contrast!

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722260.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride 'Elodie'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een elegante semi-dubbelbloemige lelie in
kersenbloesemroze kleur. De stevige stengels
van 90-120 cm lengte dragen de grote
bloemen met trots! Ze zijn pollenvrij, staan (als je ze durft te snijden) lang
en schoon op de vaas!

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722270.1  1 bol    € 1,95 

Lilium hybride 'Elusive'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Spectaculair in de tuin: in vruchtbare,
humeuze grond kan deze lelie menshoogte
bereiken! De trossen kleuren vanuit het
centrum van geel naar lilaroze.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722272.1  1 bol    € 1,95 

Lilium hybride 'Fata Morgana'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dat zie je niet vaak: dubbelbloemige lelies! De
heldergele kleur knalt eruit en de bruinoranje
spikkels geven een extra touch aan het
geheel... De bloemen zijn stuifmeelvrij, dus ideaal voor de snij!

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722278.1  1 bol    € 2,50 

Lilium hybride 'Flore Pleno'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Wie van gekkigheid houdt kan bij deze
buitenissige lelie zijn hart ophalen!
Dubbelbloemig en in de prachtige kleuren van
de tijgerlelie: oranje met over het gehele oppervlakte van het bloemblad
donkerpurperen tot zwarte stippels. De bloemen zijn stuifmeelvrij, dus
ideaal voor de snij!

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722281.1  1 bol    € 2,50 

Lilium hybride 'Forever Linda'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, 100 cm. De warmte spat er
vanaf: het warmgeel in het centrum vloeit
geleidelijk over in diep oranjerood.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722283.1  2 bollen    € 2,50 

Lilium hybride 'Friso'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oriental Lelie, 120 cm hoog, spierwitte
buitenrand en groot wijnrood centrum.
Grootbloemig, breed bloemblad en heerlijk
geurend.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722284.1  1 bol    € 2,50 

Lilium hybride 'Fusion'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze prachtige tijgerlelie is vanuit het hart
citroengeel met fraaie kastanjebruine stippels
en naar de punten van het bloemblad kleurt de
bloem oranjerood tot rozerood. Hoogte 100 cm.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722300.1  1 bol    € 2,95 

Lilium hybride 'Happy Memories'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De “Happy” groep vertegenwoordigt binnen de
lelie-variëteiten een mooie compacte collectie,
die rond de 40-50 cm hoog wordt. Prachtig
voor in de tuin, maar nu dus ook ideaal om in een pot te kweken.  
Happy Memories is zalmkleurig aan de uiteinden en lichtgeel in het
centrum.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722335.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride 'Happy Snow'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De “Happy” groep vertegenwoordigt binnen de
lelie-variëteiten een mooie compacte collectie,
die rond de 50 cm hoog wordt. Prachtig voor
in de tuin, maar nu dus ook ideaal om in een pot te kweken.  
Happy Snow (de naam zegt het al) is bijna lichtgevend wit!

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722340.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride 'Kent'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, aan lange, slanke stengels
(120 cm) met aan elke bloemstengel een tros
zuiver witte bloemen. Deze variëteit wordt veel
gebruikt voor die sterke witte lelie's, die de bloemist verkoopt
(Longiflorum-type).

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722370.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride 'Lady Alice'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze beauty is bijzonder om te zien ook
vanwege zijn hoogte. De kleur is crème wit
met een groot oranjegeel hart en rode
spikkels. Deze lelie is ontstaan uit de Lilium Henryi. Dit heeft hoge (100-
150 cm) maar stevige lelies opgeleverd, meestal met iets naar beneden
gerichte, grote, geurende bloemen. Uitermate geschikt voor aanplant in de
tuin want ze blijven over het algemeen prima rechtop staan.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722375.1  1 bol    € 2,95 

Lilium hybride ‘Lollypop’

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, 70 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met vrij slank,
spits bloemblad. Wit met speelse, roze
uiteinden.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722380.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride 'Lotus Beauty'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oriëntaals Dubbele Lelie, 100 cm hoog. De
heerlijk geurende, spierwitte bloemen zijn fraai
gevuldbloemig zoals een waterlelie! Als toegift:
een subtiel lila randje langs het bloemblad.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722405.1  1 bol    € 2,95 
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Lilium hybride 'Lotus Spring' /
'Elodie'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Orientaals Dubbele Lelie, 100 cm hoog. De
heerlijk geurende, lilaroze bloemen zijn fraai
gevuldbloemig zoals een witte waterlelie!

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722410.1  1 bol    € 2,95 

Lilium hybride ‘Monte Negro’ /
'Red County'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, 100 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met vrij brede
bloembladeren. Wijnrood van kleur.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722600.1  2 bollen    € 1,95 

Lilium hybride 'Must See'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zeer bijzondere, dubbelbloemige Aziatische
Lelie, 90 cm hoog. Het oranje bloemblad met
“tijgerstreepjes” heeft hier en daar een
crèmewitte streep, soms ontstaat aan dezelfde bloemtros bijna geheel
witte bloemen: heel speels!

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722615.1  1 bol    € 2,50 

Lilium hybride 'Netty's Pride'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, 60 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met vrij slank,
spits bloemblad. Bruinzwarte kleur met witte
uiteinden, zeer ongewoon!

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722660.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride 'Orange Electric'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, 90 cm hoog met aan elke
bloemstengel een tros bloemen met vrij slank,
spits bloemblad. Helder en warm van kleur:
zilverwit met in het midden twee oranje strepen en in het centrum de
kenmerkende kastanjebruine spikkels.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722680.1  2 bollen    € 2,50 

Lilium hybride 'Purple Dream'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aziatische Lelie, ruim 100 cm hoog. Mooie
combinatie van een bijna zwart centrum,
uitlopend in grijspurper.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
722800.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride 'Robert Swanson'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een nieuwe hybride van de Oriental
trompetlelie die wel een hoogte bereiken kan
van 200-250 cm en in zeldzame gevallen 40
bloemen van 20cm doorsnee draagt! Robert Swanson heeft grote, zacht
glanzende bloemen in helder botergeel, bronsrood in het centrum rond
helder groene stampers en meeldraden. Plant ze achterin de border tussen
planten van 1-1,5 m en ze kunnen zich ongestoord settelen. Bij voldoende
humusrijke grond zullen ze in het derde jaar hun volledige grootte
bereiken. De bloemen verspreiden een lichte, aangename geur, die je van
een lelie verwachten mag.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
723240.1  1 bol    € 2,50 

Lilium hybride 'Stargazer'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oriental Lelie, 90 cm hoog. Aparte
kleurschakering: rozerood met witte rand en
donkerrode spikkels.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
723400.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium hybride 'Tiger Woods' /
'Hachi'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Oriental Lelie, 100 cm hoog. De grote, witte
bloemen hebben in het midden een wijnrode
streep in de lengte. De hele bloemtros lijkt daardoor tijgergestreept…

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
723440.1  2 bollen    € 2,95 

Lilium longiflorum 'White
Triumphator'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze Japanse lelie is een van de bekendste
snijlelies die de bloemist kent! Maar ook als
tuinplant een langbloeiende, stevige lelie met heerlijk geurende,
trompetvormige, sneeuwwitte bloemen. Hoogte ongeveer 90-120 cm.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
723600.1  2 bollen    € 2,50 

Lilium longiflorum x lankongense
'Lankon'

LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een unieke kruising tussen de Japanse Lilium
longiflorum met de Chinese lankongense. De
grote trossen met eveneens grote bloemen dragen de voordelen van beide
soorten. Allereerst vallen natuurlijk de roze knoppen op, die zich
ontvouwen tot een witte bloem vol purperen spikkels. Middels een soort
invitro-bevruchting is deze kruising tot stand gekomen. Beide ouders
gaven eigenschappen door: de mooie, aanhoudende geur van de
lankongense en de lange bloei (ook sterk op de vaas!) en stevige stengels
(90-120 cm) van de longiflorum. Gevestigde planten kunnen zelfs een
hoogte van 150 cm bereiken. Geef ze een goede winterbescherming voor
de zekerheid, maar ze kunnen wel wat kou verdragen!

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
723610.1  1 bol    € 1,95 

Lilium nepalense

NEPALESE LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Deze bijzondere lelie betovert door zijn
schoonheid! Op een hoogte van 40-150 cm
bloeien de grote hangende kelken met
groenwitte bloemen, naar het centrum gaat de kleur over in
donker(bruin)purper.  
De planten houden van een vochtige plek, schaduw aan de voet en zon in
de kop. Je vindt ze in de natuur vooral onderin het hooggebergte op 2000-
3000m hoogte in Nepal en aangrenzende landen. De stevige geur zal niet
iedereen bekoren, want ze lokken nachtinsecten.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
723650.1  1 bol    € 3,95 

Lilium regale

KONINGSLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Koninklijke vanwege de heerlijke zoete geur en
de veelheid (tot 20 trompetten per steel!) van
bloemen. In de knop donker purperroze, in de
bloei zuiver wit met geel centrum. Met wat extra bescherming winterhard.

De lelie spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensheid: in de
bijbel als symbool van de schoonheid, in de Middeleeuwen als symbool
van maagdelijke reinheid. De bloem geeft op een halfschaduwplaats in uw
tuin een effect van verstilde schoonheid .…
723700.1  2 bollen    € 2,95 

Littonia modeste

ORANJE KLIMKLOKJE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Wie zijn Zuid-Afrikaanse broertje de Gloriosa
kent, herkent de stengels met klimrankjes en
glanzende bladeren. Het bloemetje wijkt sterk
af: volop lichtoranje 3-4 cm grote klokjes. Na de bloei ontstaan mooie,
langwerpige vruchten, die bij rijping vol zitten met rode besjes. Elk besje
bevat een zaadje. De plant houdt van warmte en zon en trekt zich ‘s
winters terug in de knol. Deze kan je opgepot en wel overhouden, de kluit
net niet uit laten drogen. In het voorjaar weer verpotten naar verse grond
en het zomeravontuur start opnieuw!

723900.1  2 knolletjes    € 4,95 

Mirabilis jalapa

NACHTSCHONE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De trompetvormige bloemetjes in trosjes
verschijnend, bloeien van de namiddag tot de
volgende ochtend . Aan één plant komen soms
meerdere bloemkleuren voor, vandaar de bijnaam "Wonderbloem"! Het
blad is glanzend groen en compact. Hoogte 50-60 cm lokt talloze
nachtvlinders.

724500.1  5 wortelstokjes    € 2,50 

Nerine bowdenii 'Pink Triumph'

GUERNSEYLELIE/SPINLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De 40-60 cm lange bloeistengels dragen 4-12
dieproze bloemen met een smalle kelkvorm.
Dit is een van de pittigst roze Nerine’s die er
zijn! Zeer houdbaar als snijbloem en een statig effect als tuinplant.
Redelijk winterhard.

724800.1  2 bollen    € 2,50 

Nerine bowdenii 'Alba'

GUERNSEYLELIE/SPINLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De 40-60 cm lange bloeistengels dragen 4-12
helderwitte bloemen met een smalle kelkvorm.
Wit is voor dit soort tamelijk onbekend! Zeer
houdbaar als snijbloem en een statig effect als tuinplant. Redelijk
winterhard.

724805.1  2 bollen    € 3,50 
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Ornithogalum arabicum

ARABISCHE ZUIDENWINDLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Stevige, 30-50 cm lange stengels eindigen in
een bijna platte, crèmekleurige bloemtros.
Heel speels zijn de pikzwarte vruchtbeginsels
als een oogje in het midden. Geef ze goede winterbescherming.

725030.1  10 bollen    € 4,95 

Ornithogalum saundersiae

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De bloem lijkt wel wat op de arabicum echter
veel hoger: stevige stengel van 100cm hoog.
De bloemtros is zwaar en compact. Het zwarte
hart steekt speels naar buiten en de bloem is
helderwit.

725040.1  1 bol    € 2,50 

Ornithogalum thyrsoides

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Met lancetvormig blad als basis bloeien deze
importbollen uit Japan met zeer houdbare in
trossen bloeinde bloemen. De conische
bloeiwijze van deze sterke bloem is dicht bezet
met helderwitte, komvormige bloempjes van
2,5 cm in doorsnee. Hoogte 35 cm.

725050.1  20 bollen    € 4,95 

Oxalis deppei 'Iron Cross'

GELUKSKLAVER 

Leveringsmaanden: vanaf januari
Het echte Klavertje-Vier groeit uit een knolletje
dat bij zachte winters (of bij wat extra
bescherming) zelfs meerjarig is. De groene
blaadjes vormen samen een cirkelvormige purperbruine in het centrum. In
zomer en herfst verschijnen de rozerode bloempjes. Zowel de blaadjes als
de bloemetjes hebben een fijne, zure smaak: heerlijk door gerechten,
salades en op een sandwich!

725200.1  25 knolletjes  € 1,95 
725200.2  250 knolletjes    € 7,95 
725200.3  1000 knolletjes    € 25,00 

Oxalis triangularis

PURPERKLAVER 
VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE
PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver,
die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet
alleen bijzonder sierlijk met zijn bruinvioletten
blad met lichtere vlekken en scherp
afstekende, lichtroze bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik snoep
overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris zuur en
toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes
in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een iets
beschaduwd plekje. De blaadjes “slapen” ‘s nachts en bij donker weer.
Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder
de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het
Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net
als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten!

725220.1  25 knolletjes    € 4,95 
725220.2  250 knolletjes    € 35,00 

Oxalis triangularis 'Fanny'

MOSKLAVER 
VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE
PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver,
die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet
alleen bijzonder sierlijk met zijn frisgroene blad
(meestal met lichte marmervlekken) en scherp
afstekende, lichtroze bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik snoep
overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris zuur en
toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes
in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een iets
beschaduwd plekje. De blaadjes “slapen” ‘s nachts en bij donker weer.
Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder
de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het
Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net
als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

725230.1  25 knolletjes    € 5,95 
725230.2  250 knolletjes    € 49,50 

Oxalis triangularis 'Mijke'

PURPERKLAVER 
VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE
PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver,
die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet
alleen bijzonder sierlijk met zijn effen
lichtvioletten blad en scherp afstekende,
lichtroze bloemetjes, maar ook heel erg lekker! Ik snoep overal waar ik ze
zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris zuur en toch een beetje
zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de bolletjes in een potje
binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een iets beschaduwd plekje.
De blaadjes “slapen” ‘s nachts en bij donker weer. Vorstvrij overwinteren!
Koppert Cress brengt het blad in de handel onder de beschermde naam
Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het Limoenblad alleen als toekruid
en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net als rabarber is te veel zuur
slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

725240.1  25 knolletjes    € 5,95 
725240.2  250 knolletjes    € 49,50 

Oxalis triangularis ssp.
Papilionacea

MOSKLAVER 
VRIJWEL JAARROND BESCHIKBAAR, ENKELE
PERIODES NIET. De meeste bijzondere klaver,
die we kennen. Dit Braziliaanse soort is niet
alleen bijzonder sierlijk met zijn frisgroene blad
en scherp afstekende, helderwitte bloemetjes, maar ook heel erg lekker!
Ik snoep overal waar ik ze zie van de blaadjes: heerlijke limoensmaak, fris
zuur en toch een beetje zoet. Heerlijk bij vrijwel alle gerechten! Kweek de
bolletjes in een potje binnen of in potten of de tuin buiten, liefst op een
iets beschaduwd plekje. De blaadjes “slapen” ‘s nachts en bij donker weer.
Vorstvrij overwinteren! Koppert Cress brengt het blad in de handel onder
de beschermde naam Yka Leaves. Een logisch advies: gebruik het
Limoenblad alleen als toekruid en smaakmaker, niet als hoofdmaaltijd: net
als rabarber is te veel zuur slecht voor de botten! (Vorstvrij overwinteren)

725250.1  25 knolletjes    € 3,95 
725250.2  250 knolletjes    € 25,00 

Pinellia cordata

KLEINE DRAKENLELIE 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Deze prachtige aronskelkachtige is een echte
charmeur voor de bosachtige rotstuin of in
potten of trogcontainers. Bovenop glanzende
zwarte stengels staan de rubberachtige, fluwelen, donkergroene,
pijlpuntvormige bladeren gehouden, elk prominent gemarkeerd door een
brede zilveren streep die (vertakkend) de aderen volgt. In de late zomer
komt de bloeiende steel (stengel) uit de grond om net boven het 20 cm
hoge blad te staan. De miniatuur Jan-op-the-preekstoelachtige bloem
heeft een lange tong (bloeikolf of spadix) die net boven het gebladerte
krult. Pinellia cordata produceert kleine bolletjes op de bladeren, maar is
niet woekerend zoals andere leden van het geslacht, met name Pinellia
ternata en Pinellia pedatisecta.

725305.1  1 knolletje    € 4,95 

Pinellia peltata

KLEINE DRAKENLELIE 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Deze zelden geziene Pinellia, afkomstig uit de
oostelijke provincies Fujian en Zhejiang, is een
van de meer ongewone leden van een al
zeldzaam en obscuur geslacht. De glanzende, schildvormige, frisgroene
bladeren (zoals een hartvormige plaat die op een stok wordt
gebalanceerd) produceren de plant in een brede klomp. Vanaf het late
voorjaar zijn de bosjes versierd met limoengroene schutbladen en
bloeiwijzen... die lijken op een “anorexia ET” met een lange, roomgele,
zweepachtige tong. In hete droge klimaten zal Pinellia peltata in de zomer
inactief zijn. In gebieden met koele nachttemperaturen zullen ze uitlopers
vormen die duiken en weer uit de grond komen als een zeeslang, elk
eindigend in een nieuwe bol (knobbeltje) op de punt.

725315.1  1 knolletje    € 5,95 

Pleione formosana

AARDORCHIDEE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Laagblijvend orchideetje met roze-wit
gekleurde bloemen: smalle trompetjes met
langere onderlip die wit met roze stippen
toont. De planten zijn zeer gemakkelijk in cultuur en misstaan niet in de
rotstuin, hoewel ze ook goed in potten met luchtige grond groeien en
zeker in potten aan de groei gebracht moeten worden. Geef luchtige grond
en begin rustig met water geven. ‘s Winters mogen ze (net) vorstvrij
slapen.

725470.1  3 wortelstokjes    € 9,95 

Pleione forrestii

AARDORCHIDEE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zeldzame, maar prachtige Pleione, vandaar de
hoge prijs! Dit laagblijvende orchideetje met
citroengele bloemen hebben een smal
trompetje met langere, gekartelde onderlip die warmgeel met bruinrode
stippen toont. De planten zijn niet moeilijk in cultuur en misstaan niet in
de rotstuin, hoewel ze ook goed in potten met luchtige grond groeien en
zeker in potten aan de groei gebracht moeten worden. Geef luchtige grond
en begin rustig met water geven. ‘s Winters mogen ze (net) vorstvrij
“slapen”.

725475.1  1 wortelstokje    € 17,50 

Polianthes tuberosa 'The Pearl'

TUBEROOS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Aan de dikke 60 cm lange stengels bloeien in
trossen de crèmewitte zeer zoet geurende
bloemen. Is inheems in Mexico, en al sinds
1594 in cultuur!

725500.1  5 bollen    € 3,95 

Ranunculus asiaticus 'Mix'

RANONKEL 
Gemengde kleuren

De knolletjes zijn net klauwtjes en geven van
juni-aug de populaire ronde bloemen, die
pioenbloemig gevuld zijn.

725600  10 klauwtjes  € 2,50 

Ranunculus asiaticus 'Yellow'

RANONKEL 
Botergeel

De knolletjes zijn net klauwtjes en geven van
juni-aug de populaire ronde bloemen, die
pioenbloemig gevuld zijn.

725610  10 klauwtjes  € 2,50 

Ranunculus asiaticus 'Red'

RANONKEL 
Helderrood

De knolletjes zijn net klauwtjes en geven van
juni-aug de populaire ronde bloemen, die
pioenbloemig gevuld zijn.

725620  10 klauwtjes  € 2,50 
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Ranunculus asiaticus 'Pastel Mix'

RANONKEL 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zachte tinten gemengd.

De knolletjes zijn net klauwtjes en geven van
juni-aug de populaire ronde bloemen, die
pioenbloemig gevuld zijn.
725630  10 klauwtjes  € 2,50 

Ranunculus asiaticus 'Orange'

RANONKEL 
Oranje

De knolletjes zijn net klauwtjes en geven van
juni-aug de populaire ronde bloemen, die
pioenbloemig gevuld zijn.

725640  10 klauwtjes  € 2,50 

Ranunculus asiaticus 'Purple'

RANONKEL 
Dieppurper

De knolletjes zijn net klauwtjes en geven van
juni-aug de populaire ronde bloemen, die
pioenbloemig gevuld zijn.

725645  10 klauwtjes  € 2,50 

Ranunculus asiaticus 'Pink'

RANONKEL 
Roze

De knolletjes zijn net klauwtjes en geven van
juni-aug de populaire ronde bloemen, die
pioenbloemig gevuld zijn.

725650  10 klauwtjes  € 2,50 

Ranunculus asiaticus 'White'

RANONKEL 
Zuiver Wit

De knolletjes zijn net klauwtjes en geven van
juni-aug de populaire ronde bloemen, die
pioenbloemig gevuld zijn.

725660  10 klauwtjes  € 2,50 

Roscoea

ORCHIDEEGEMBER 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Onbekend, maar bij hen, die ze in de tuin
hebben: zeer bemind! Plant de knollen 10 cm
diep en geef ze een humeus plekje die tijdens
de eerste groei vochtig blijft. Uit het frisse, stevige, hosta-achtige blad
verschijnen bloedmooie, orchidee-achtige bloemen! Ze zijn met enige
bladbedekking goed winterhard. We verkopen we deze exclusieve knollen
alleen per collectiepakket van 4 SOORTEN: auriculata (paars met wit oog),
'Beesiana' (crème-paars gestreept), purpurea 'Peacock' (purper), purpurea
'Vincent' (purperviolet).

725700.1  4 knolletjes    € 8,50 

Sauromatum nubicum

VOO-DOO-LELIE 

Leveringsmaanden: november t/m
mei
Deze Voodoolelie is een enorme opvaller in je
tuin! De knol kan ook droog bloeien in het
voorjaar: er komt een enorme bloemschede met een even zo lange
bloeikolf uit de knol. De bloemen worden groter naarmate de knol groeit.
De kleur is crème met bruinrode spikkels en omdat dit een aasbloem is
(die vliegen nodig heeft voor de bestuiving) komt er een zoet weeïge lucht
van de bloemen af, geen goed idee om ze binnen te zetten tijdens de
bloei, of juist wel als grap... 
Als de knollen rond de 20 cm diep zitten in goed drainerende grond, dan
wordt de winter zeer goed doorstaan, je kan de knollen ook koel en droog
in een schuur overwinteren. Na de bijzondere bloei ontstaan enorme
bladeren aan gespikkelde, dikke stengels. Elk blad verdeelt zich op een
fraaie manier.

725790.1  1 kleine knol    € 3,95 
725790.2  middelgrote knol    € 4,95 
725790.3  reuzenknol    € 7,95 

Sauromatum venosum

VOO-DOO-LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m
september
HALVERWEGE HET SEIZOEN POTTEN WE DE
KNOLLEN OP EN VERKOPEN DEZE ALS PLANT,
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT...  
Een bijzondere telg uit de aronskelkfamilie, die uit de grote knol zelfs
droog zal bloeien! Al in 1815 kwam dit soort als rariteit naar Europa. Eind
mei groeit een 20-30cm lange bloeischede in een felle kleurenschakering
van geel en groenwit met paarse vlekken. De aasbloem verspreidt een
onaangename geur, die altijd weer hilariteit opwekt, termen als ‘Eau de
Charogne’ of ‘Eau de Caca’ doen de ronde... De bloemen hebben een
mysterieus foefje om de geur goed te verspreiden: ze produceren warmte,
voel maar! Na de bloei groeien de fraai gedeelde bladeren aan bruin
gespikkelde stengels, die weer voeding geven aan de knol voor de bloei
het volgend jaar… In de zomer mag de plant naar buiten, ‘s winters op een
koel plekje en vrij droog houden tot de bloei komt… Dit jaar een extra
grote knolmaat!

725800.1  1 grote knol    € 2,95 
725800.2  1 plant    € 3,95 

Scadoxus multiflorus
ssp.multiflorus

POEDERKWAST 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
De groeicyclus lijkt wat op die van de
kameramaryllis (Hippeastrum), alleen dan valt
de bloei in de zomer. De bolvormige bloeiwijze bestaat uit vele rode
bloemen met lang uitstekende meeldraden. Door deze vorm ontstaat de
gelijkenis met de poederkwast. Na de bloei flink bemesten om het blad te
verwennen, totdat deze afsterft.

725850.1  1 bol    € 2,95 

Selaginella lepidophylla

ROOS VAN JERICHO OF
OPSTANDINGSPLANT 
DIT PRODUCT IS JAARROND LEVERBAAR! Een
grapje tussendoor. In de natuur is dit een
plantje dat helemaal kan uitdrogen, zich oprolt
en zich toch na toevoegen van water binnen
enkele uren helemaal kan openvouwen en weer groen worden en
doorleven. In droge toestand legt het plantje al rollend grote afstanden af
en verspreidt zich zodoende. Wij bieden dit plantje als curiositeit aan: hij
ontvouwt zich en wordt van bruin en dor weer een beetje groen.... elke
keer weer! Maar tot leven komen gebeurt meestal niet meer, daar is het te
lang droog voor geweest... Leuk als presentje!

725900.1  1 "roos"    € 1,95 
725900.2  10 stuks    € 15,00 
725900.3  100 stuks    € 125,00 
725900.4  250 stuks    € 295,00 
725900.5  1000 stuks    € 995,00 

Sinningia hybriden ‘Defiance’

GLOXINIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Rood met donkerrood hart.

Pronkgrage kamerplant met grote opstaande
klokbloemen en groot behaard basisblad.
Vroeger de topper van moederdag…
725920.1  1 knol    € 1,95 

Sinningia hybriden ‘Hollywood’

GLOXINIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zeer donkerblauw tot purper.

Pronkgrage kamerplant met grote opstaande
klokbloemen en groot behaard basisblad.
Vroeger de topper van moederdag…
725925.1  1 knol    € 1,95 

Sinningia hybriden 'Kaiser
Friedrich'

GLOXINIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Rood met speels wit randje.

Pronkgrage kamerplant met grote opstaande
klokbloemen en groot behaard basisblad. Vroeger de topper van
moederdag…
725930.1  1 knol    € 1,95 

Sinningia hybriden 'Kaiser
Wilhelm'

GLOXINIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Donkerblauw met flinke witte rand.

Pronkgrage kamerplant met grote opstaande
klokbloemen en groot behaard basisblad. Vroeger de topper van
moederdag…
725935.1  1 knol    € 1,95 

Sinningia hybriden ‘Mont Blanc’

GLOXINIA 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zuiver wit.

Pronkgrage kamerplant met grote opstaande
klokbloemen en groot behaard basisblad.
Vroeger de topper van moederdag…
725940.1  1 knol    € 1,95 

Sparaxis tricolor 'Mixed'

HARLEKIJNBLOEM 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Grote, open bloemen aan ranke stengels, 30
cm hoog. "tricolor" wijst op de 3-kleurigheid
van de veelkleurige bloemetjes.

725990.1  25 bolletjes    € 1,95 

Sprekelia formosissima

JACOBSLELIE OF GOUDLELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een sierlijke, weinig geteelde bol voor
kamercultuur. Op vrij korte stengels van 15-30
cm ontstaan de rode tweezijdige symmetrische
bloem. Het bovenste bloemdekblad is het breedste, de twee zijdelingse
zijn smal en de onderste drie zijn samengerold en omlijsten de
meeldraden en stijl. Bloei na 3 maanden groei.

726000.1  3 bollen    € 5,95 

Tigridia pavonia

TIJGERBLOEM 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Door de boeiende bloemvorm en ijverige bloei
een aanrader ! De drie buitenste
bloemdekbladen geven de bloem een unieke
driehoeksvorm, het centrum is tijgerachtig gevlekt. Rode, witte, oranje,
gele en lilaroze tinten.

726100.1  10 bollen    € 1,95 

Triteleia laxa 'Corrina'

FABIOLALELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een fijn, hemelsblauw bloemetje, dat met
sterklokjes als een schermbloem uit een
stengeltje bloeit. Hoogte 30-40cm. Sterk
snijbloemetje en een fragiel effect tussen bijv. Gypsophyla repens!
Vermeerdert zich gemakkelijk.

726180.1  25 bollen    € 1,95 
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Tropaeolum speciosum

VLAMKERS 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
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 helderrode 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.

726200.1  1 wortelstokje    € 3,95 

Typhonium alpinum

ALPEN VOO-DOO-LELIE 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Dit zeldzame soortje groeit in het gebergte van
China ten noordoosten van Yunnan. Op 3360-
4000 meter hoogte in het natte grasland vind
je deze unicum! Tegelijk met het pijlvormige blad komen de bloemscheden
uit de grond. Deze zijn fraai groen gekleurd met donkerpaarse strepen en
een paarse binnenkant.

726210.1  1 knol    € 7,50 

Typhonium giganteum

REUZEN VOO-DOO-LELIE 
(Engels: Giant Voodoo Lily)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een zeldzamere aronskelk uit China met een
grote bruinpaarse bloemschede op lichtere
basis en een dikke, rozerode bloeikolf. De pijlvormige bladeren worden ca.
50 cm hoog en verschijnen laat in het voorjaar. De bloei is gelijktijdig met
het verschijnen van het blad. Geef de plant een halfbeschaduwd plekje. De
knollen zijn behoorlijk winterhard, je mag ze rooien en vorstvrij
overwinteren.

726212.1  1 knol    € 3,95 

Uvularia grandiflora

HUIGKRUID 
(Engels: Merrybells)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een echte bosplant uit Noord-Amerika, bij ons
winterhard. Geef ze een humeus, schaduwrijk
plekje. De bladopbouw is fris en lijkt fragiel, maar is stevig genoeg om de
vele gele hangende, klokvormige bloemen te herbergen.

726230.1  3 wortelstokjes    € 6,95 

Zantedeschia hybrida 'Accent'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Het gespikkelde, pijlvormige blad vormt een
sierlijke basis voor de kokervormige bloemen.
Deze zijn fantastisch violetroze van kleur, in
het centrum donkerder dan aan de buitenkant. Dit ras wordt veel
aangeboden als bloeiende potplant bij bloemisten. Hoogte 60 cm.

726310.1  1 knol    € 2,95 

Zantedeschia hybrida 'Akela'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Het gespikkelde, pijlvormige blad vormt een
sierlijke basis voor de kokervormige bloemen.
Deze zijn fantastisch blauwviolet van kleur, in
het centrum donkerder dan aan de buitenkant. Hoogte 60 cm.

726320.1  1 knol    € 2,50 

Zantedeschia hybrida 'Black Star'
/ 'Odessa'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zeer exclusieve, purperzwarte variëteit met
kokervormige bloemen aan 80 cm lange, dikke
stengels. Decoratief gespikkeld, pijlvormig blad.

726325.1  1 knol    € 2,95 

Zantedeschia hybrida 'Cameo' /
'Hot Shot'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Het gespikkelde, pijlvormige blad vormt een
sierlijke basis voor de kokervormige bloemen.
Deze zijn fantastisch oranjezalm van kleur. Hoogte 60 cm.

726328.1  1 knol    € 2,95 

Zantedeschia hybrida 'Captain
Violetta'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Het gespikkelde, pijlvormige blad vormt een
sierlijke basis voor de kokervormige bloemen.
Deze zijn fantastisch lichtlila van kleur, in het centrum donkerder dan aan
de buitenkant. Dit ras wordt veel aangeboden als bloeiende potplant bij
bloemisten. Hoogte 60 cm.

726333.1  1 knol    € 2,95 

Zantedeschia hybrida 'Dubai
Nights'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Het gespikkelde, pijlvormige blad vormt een
sierlijke basis voor de kokervormige bloemen.
Deze zijn fantastisch donkerviolet van kleur, langs de randen overgaand
naar helderwit. Een aantrekkelijke plant voor de tuin en voor in grote
potten! Hoogte 60 cm.

726350.1  1 knol    € 2,95 

Zantedeschia hybrida 'Eleganza' /
'Captain Ventura'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Het pijlvormige blad vormt een sierlijke basis
voor de kokervormige bloemen. Deze zijn
helderwit. Hoogte 60 cm.

726372.1  1 knol    € 2,95 

Zantedeschia hybrida 'Flame' /
'Rina'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Kokervormige bloemen: dieporanje met
lichtoranje vlam. Decoratief gespikkeld blad.
Compacte hoogte: 60 cm

726380.1  1 knol    € 2,95 

Zantedeschia hybrida 'Golden
Star' / 'Summer Sun'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Prachtige gespikkeld blad wordt in de nazomer
gevolgd door citroengele, kokervormige
bloemen met een zwart hart! Hoogte 60 cm.

726385.1  1 knol    € 2,95 

Zantedeschia aethiopica ‘Green
Goddess’

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Zeer grote bloemen: wit, uitlopend naar groen.
Net een grote uitgestoken tong… Hoogte 70
cm.

726390.1  1 knol    € 3,50 

Zantedeschia hybrida 'Parfait'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Het fraaie, groene blad met witte spikkels is de
basis voor veel bloemen in lichtroze tot
wijnrode bloemen aan 1 plant! De bloemen
verkleuren tijdens de bloei.

726420.1  1 knol    € 3,50 

Zantedeschia hybrida 'Picasso'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Kokervormige bloemen: parelwit met
dieppaarse keel. Decoratief gespikkeld blad.
Compacte hoogte: 50 cm.

726430.1  1 knol    € 2,95 

Zantedeschia hybrida 'Pink
Diamond' / 'Manila'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Fraaie komvormige bloemvorm: lichtroze met
witte hals. Het blad is lang en lancetvormig.

726435.1  1 knol    € 2,95 

Zantedeschia hybrida 'Red Alert'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Prachtige gespikkeld blad, pijlvormig wordt in
de nazomer gevolgd door helder (oranje)rode,
kokervormige bloemen. Compacte hoogte: 50
cm

726445.1  1 knol    € 2,50 

Zantedeschia hybrida 'Royal
Valentine'

ARONSKELK 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Het gespikkelde, pijlvormige blad vormt een
sierlijke basis voor de kokervormige bloemen.
Deze zijn fantastisch diepviolet van kleur, in het centrum donkerder dan
aan de buitenkant. Dit ras wordt veel aangeboden als bloeiende potplant
bij bloemisten. Hoogte 40-50 cm.

726450.1  1 knol    € 2,95 

"vol Met Bollen"

Leveringsmaanden: mei t/m juni
Als het seizoen vordert, vanaf de 3e week van
mei, ruimen we onze bollen en knollen op. Het
grootste deel zal tot groei & bloei komen, een
enkele misser wordt ruimschoots goed
gemaakt door het volgende: we leveren 100%
meer bollen voor het aankoopbedrag (50% korting dus…)

726600.1  1 pakket (twv 39,00)    € 19,50 
726600.2  1 pakket (twv 50,00)    € 25,00 
726600.3  1 pakket (twv 70,00)    € 35,00 
726600.4  1 pakket (twv 100,00)    € 49,00 
726600.5  1 pakket (twv 150,00)    € 69,00 
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