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Zaaien is leuk! Enkele hulpmiddelen zijn voor de verwoede hobbyist zeer
welkom. In dit hoofdstuk zullen steeds meer specifieke hulpmiddelen
worden toegevoegd. Als je nog iets mist: meld het ons, we bouwen ons
sortiment deels op vanuit vraag van klanten.

177 artikelen



Zaaikasjes Universeel G19
(37x22x18)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809000.1 1 stuks   € 9,95 

Zaaikasjes Small G20 (23x18x18)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809005.1 1 stuks   € 6,95 

Zaaikasjes Mini G89 (15x10x11)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809007.1 3 stuks   € 8,95 

Zaaikasjes Xl G155 (58x40,5x23)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809009.1 1 stuks   € 22,50 

Zaaikasjes Budgetmodel Small
G133 (23x17x12,5)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809010.1 1 stuks   € 2,95 

Zaaikasjes Budgetmodel Narrow
G134 (37x13,5x12,5)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809012.1 1 stuks   € 3,95 

Zaaikasjes Budgetmodel
Universeel G135 (37x22x12,5)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809015.1 1 stuks   € 4,95 

Zaaikasjes Zaaikasje met
groeimedium

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809028.1 1 stuks   € 12,95 

Zaaikasjes Zaaikasje met
groeimedium

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809029.1 1 stuks   € 10,95 

Zaaibakjes Mini G35 (17x10x5,5)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809030.1 1 stuks   € 0,95 

Zaaibakjes Small G18 (23x17x6)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809035.1 1 stuks   € 1,25 

Zaaibakjes Small G130 Black
(23x17x6)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809037.1 1 stuks   € 1,25 

Zaaibakjes Universeel G17 Black
(37x22x6)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809040.1 1 stuks   € 1,95 

Zaaibakjes Universeel G132 Black
(37x22x6)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809042.1 1 stuks   € 1,95 

Zaaibakjes Narrow Tray + gaten
G126 (37x13x6)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809045.1 1 stuks   € 1,50 

Zaaibakjes Narrow Tray geen
gaten G131 (37x13x6)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809047.1 1 stuks   € 1,50 

Zaaibakjes Xl Tray + gaten G153
(58x40x7)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809060.1 1 stuks   € 6,95 

Zaaibakjes Xl Tray geen gaten
G154 (58x40x7)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809065.1 1 stuks   € 6,95 

Stevig zaaibakje met hoge en heldere
kunststof kap. De kap is door toevoeging van
zachtmakende stof minder breekbaar en
voorzien van 1 ventilatieopener! Afm. (lxbxh):
37x22x18cm.

Stevig zaaibakje met hoge en heldere
kunststof kap. De kap is door toevoeging van
zachtmakende stof minder breekbaar en
voorzien van 1 ventilatieopener! Afm. (lxbxh):
23x18x18cm.

Stevig zaaibakje met hoge en heldere
kunststof kap. De kap is door toevoeging van
zachtmakende stof minder breekbaar en
voorzien van 1 ventilatieopener! Afm. (lxbxh):
15x10x11cm.

Extra grote en stevige zaaibak met hoge en
heldere kunststof kap. De kap is door
toevoeging van zachtmakende stof minder
breekbaar en voorzien van 2 ventilatieopeners!
Afm. (lxbxh): 58x40,5x23 cm.

Eenvoudig maar zeer stevig zaaibakje (als
809005, 809035 en 809037) met halfhoge,
voordelige transparante kap. De kap heeft
geen ventilatie, maar is wel zo gevormd, dat
veel condens langs de randen wegglijdt. Een
lekker voordelig zaaikasje! Afm. (lxbxh):
23x17x12,5 cm.

Smal, eenvoudig, maar zeer stevig zaaibakje
(als 809045) met halfhoge, voordelige
transparante kap. De kap heeft geen ventilatie,
maar is wel zo gevormd, dat veel condens
langs de randen wegglijdt. Een lekker
voordelig zaaikasje! Afm. (lxbxh):
37x13,5x12,5 cm.

Eenvoudig, maar zeer stevig zaaibakje (als
809000 en 809040) met halfhoge, voordelige
transparante kap. De kap heeft geen ventilatie,
maar is wel zo gevormd, dat veel condens
langs de randen wegglijdt. Een lekker
voordelig zaaikasje! Afm. (lxbxh): 37x22x12,5
cm.

Deze kasjes zijn al voorzien van in vakjes
verdeeld groeimedium. Deze vakjes zijn 2x2
cm en al aan de bovenzijde voorzien van een
zaaigaatje. Dat medium is gemaakt van
steekschuim, is neutraal en steriel. Ideaal voor
het zaaien van iets grotere zaden (vanaf de
grootte van koolzaad) maar ook voor stekken. De gekiemde en bewortelde
zaden kunnen daarna in de grond worden overgezet, maar zijn ook
geschikt voor hydrocultuur zoals hydroponische systemen (hydroponic).
Tijdens de eerste ontwikkeling kan worden bemest met onze Peters
Professional Oplosmest: 850399, 850400, 850401.  
De kweekbakjes zijn gemaakt van soepel kunststof met platte bodem en
een transparant deksel, ook flexibel.  
Afmeting lxbxh: 35x23,5x11 cm. Bevat 7 rijen van 11 vakjes, dus totaal 77
vakjes.

Deze kasjes zijn al voorzien van in vakjes
verdeeld groeimedium. Deze vakjes zijn 2x2
cm en al aan de bovenzijde voorzien van een
zaaigaatje. Dat medium is gemaakt van
steekschuim, is neutraal en steriel. Ideaal voor
het zaaien van iets grotere zaden (vanaf de
grootte van koolzaad) maar ook voor stekken. De gekiemde en bewortelde
zaden kunnen daarna in de grond worden overgezet, maar zijn ook
geschikt voor hydrocultuur zoals hydroponische systemen (hydroponic).
Tijdens de eerste ontwikkeling kan worden bemest met onze Peters
Professional Oplosmest: 850399, 850400, 850401.  
De kweekbakjes zijn gemaakt van soepel kunststof met platte bodem en
een transparant deksel, ook flexibel. 
Afmeting lxbxh: 49x15,5x10 cm. Bevat 4 rijen van 16 vakjes, dus totaal 64
vakjes.
Deze kasjes zijn al voorzien van in vakjes verdeeld groeimedium. Deze
vakjes zijn 2x2 cm en al aan de bovenzijde voorzien van een zaaigaatje.
Dat medium is gemaakt van steekschuim, is neutraal en steriel. Ideaal
voor het zaaien van iets grotere zaden (vanaf de grootte van koolzaad)
maar ook voor stekken. De gekiemde en bewortelde zaden kunnen daarna
in de grond worden overgezet, maar zijn ook geschikt voor hydrocultuur
zoals hydroponische systemen (hydroponic). Tijdens de eerste
ontwikkeling kan worden bemest met onze Peters Professional Oplosmest:
850399, 850400, 850401.  
De kweekbakjes zijn gemaakt van soepel kunststof met platte bodem en
een transparant deksel, ook flexibel.

Kunststof (groen of zwart) bakje, ideale maat
om in te zaaien, verspenen of stekken. De
bakjes zijn voorzien van drainagegaatjes om te
voorkomen dat zaaisels te nat worden. (lxbxh)
17x10x5,5cm (buitenmaat) en 15x8,5x5cm
(binnenmaat). Inhoud in liter: 0,3l

Kunststof bakje, ideale maat om in te zaaien,
verspenen of stekken. De bakjes zijn voorzien
van drainagegaatjes om te voorkomen dat
zaaisels te nat worden. (lxbxh) 23x17x6 cm.
Inhoud in liter: 1,7l

Kunststof (zwart) bakje, ideale maat om in te
zaaien, verspenen of stekken. De bakjes
hebben geen gaatjes, voor binnen dus geen
doorlekken, wel oppassen met te veel water.  
(lxbxh) 23x17x6 cm. Inhoud in liter: 1,7l

Kunststof (zwart) bakje, ideale maat om in te
zaaien, verspenen of stekken. De bakjes zijn
voorzien van DRAINAGEGAATJES om te
voorkomen dat zaaisels te nat worden. (lxbxh)
37x22x6 cm.  
Inhoud in liter: 4 l.

Kunststof (zwart) bakje, ideale maat om in te
zaaien, verspenen of stekken. De bakjes
hebben  
GEEN DRAINAGEGAATJES, voor binnen dus
geen doorlekken, wel oppassen met te veel water. (lxbxh) 37x22x6 cm.
Inhoud in liter: 4 l.

Kunststof (zwart) bakje, ideale maat om in te
zaaien, verspenen of stekken. Deze smalle
maat is ideaal voor smalle vensterbanken! De
bakjes zijn voorzien van drainagegaatjes om te
voorkomen dat zaaisels te nat worden. (lxbxh) 37x13,5x6 cm. Inhoud in
liter: 2,2 l.

Kunststof (zwart) bakje, ideale maat om in te
zaaien, verspenen of stekken. Deze smalle
maat is ideaal voor smalle vensterbanken! De
bakjes hebben geen gaatjes, voor binnen dus
geen doorlekken, wel oppassen met te veel water. (lxbxh) 37x13,5x6 cm.
Inhoud in liter: 2,2 l.

Kunststoffen bak (wij leveren zwarte!), lekker
groot om veel soorten in te zaaien, verspenen
of stekken. Deze grote maat is ideaal voor
grotere soorten, zoals pompoenen etc.! De
bakjes zijn voorzien van drainagegaatjes om te voorkomen dat zaaisels te
nat worden. (lxbxh) 58x40,5x7 cm. Inhoud in liter: 13,5 l.

Kunststoffen bak (wij leveren zwarte!), lekker
groot om veel soorten in te zaaien, verspenen
of stekken. Deze grote maat is ideaal voor
grotere soorten, zoals pompoenen etc.! De
bakjes zijn dicht (geen drainagegaatjes) en kunnen ook dienst doen als
grote schotel of als onderschaal voor de 809060 XL, die wel gaatjes heeft.
(lxbxh) 58x40,5x7 cm. Inhoud in liter: 13,5 l.
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https://www.vreekenszaden.nl/809000-zaaikasjes-universeel-g19-37x22x18
https://www.vreekenszaden.nl/809000-zaaikasjes-universeel-g19-37x22x18
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809005-zaaikasjes-small-g20-23x18x18
https://www.vreekenszaden.nl/809005-zaaikasjes-small-g20-23x18x18
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809007-zaaikasjes-mini-g89-15x10x11
https://www.vreekenszaden.nl/809007-zaaikasjes-mini-g89-15x10x11
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809009-zaaikasjes-xl-g155-58x40-5x23
https://www.vreekenszaden.nl/809009-zaaikasjes-xl-g155-58x40-5x23
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809010-zaaikasjes-budgetmodel-small-g133-23x17x12
https://www.vreekenszaden.nl/809010-zaaikasjes-budgetmodel-small-g133-23x17x12
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809012-zaaikasjes-budgetmodel-narrow-g134-37x13-5x12
https://www.vreekenszaden.nl/809012-zaaikasjes-budgetmodel-narrow-g134-37x13-5x12
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809015-zaaikasjes-budgetmodel-universeel-g135-37x22x12
https://www.vreekenszaden.nl/809015-zaaikasjes-budgetmodel-universeel-g135-37x22x12
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809028-zaaikasjes-zaaikasje-met-groeimedium
https://www.vreekenszaden.nl/809028-zaaikasjes-zaaikasje-met-groeimedium
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809029-zaaikasjes-zaaikasje-met-groeimedium
https://www.vreekenszaden.nl/809029-zaaikasjes-zaaikasje-met-groeimedium
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809030-zaaibakjes-mini-g35-17x10x5
https://www.vreekenszaden.nl/809030-zaaibakjes-mini-g35-17x10x5
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809035-zaaibakjes-small-g18-23x17x6
https://www.vreekenszaden.nl/809035-zaaibakjes-small-g18-23x17x6
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809037-zaaibakjes-small-g130-black-23x17x6
https://www.vreekenszaden.nl/809037-zaaibakjes-small-g130-black-23x17x6
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809040-zaaibakjes-universeel-g17-black-37x22x6
https://www.vreekenszaden.nl/809040-zaaibakjes-universeel-g17-black-37x22x6
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809042-zaaibakjes-universeel-g132-black-37x22x6
https://www.vreekenszaden.nl/809042-zaaibakjes-universeel-g132-black-37x22x6
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809045-zaaibakjes-narrow-tray-gaten-g126-37x13x6
https://www.vreekenszaden.nl/809045-zaaibakjes-narrow-tray-gaten-g126-37x13x6
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809047-zaaibakjes-narrow-tray-geen-gaten-g131-37x13x6
https://www.vreekenszaden.nl/809047-zaaibakjes-narrow-tray-geen-gaten-g131-37x13x6
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809060-zaaibakjes-xl-tray-gaten-g153-58x40x7
https://www.vreekenszaden.nl/809060-zaaibakjes-xl-tray-gaten-g153-58x40x7
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809065-zaaibakjes-xl-tray-geen-gaten-g154-58x40x7
https://www.vreekenszaden.nl/809065-zaaibakjes-xl-tray-geen-gaten-g154-58x40x7
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809005
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809035
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809037
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809045
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809000
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809040
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850399
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850400
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850401
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850399
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850400
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850401
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850399
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850400
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/850401
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809060


De Slimste Zaaiset Pluggbox

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809070.1 1 stuks   € 25,00 
809070.2 3 stuks   € 59,95 

Slimme Kweekset Rootmaster

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809075.1 1 stuks   € 25,00 
809075.2 3 stuks   € 65,00 

Hulpstof Kiemen En Groeien
Gibberellinezuur Gibb3

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809080 1 tablet  € 12,50 

Hulpstof Kiemen En Groeien
Salpeter

(Engels: Potassium Nitrate)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809082 100 gram  € 2,95 

Hulpstof Kiemen En Groeien
Stekpoeder

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809085.1 25 gram   € 6,95 

Verwarmingsmat Instelbare
thermostaat 75x40 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809090.1 1 stuks   € 119,00 

Verwarmingsmat Instelbare
thermostaat 120x40 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809100.1 1 stuks   € 139,00 

Verwarmingsmat Instelbare
thermostaat 200x40 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809110.1 1 stuks   € 179,00 

Verwarmingsmat Instelbare
thermostaat 120x60 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809115.1 1 stuks   € 179,00 

Verwarmingsmat Instelbare
thermostaat 200x60 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809120.1 1 stuks   € 199,00 

Verwarming Terracotta Kas- en
Terras Warmertje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809123.1 1 stuks   € 35,00 

Verwarming Dania 2kw

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Maak kennis met de sterkste en slimste zaai-
set ooit gemaakt! De Zweedse liefhebber en
uitvinder Albert Eriksson heeft na jaren
experimenteren een prachtig product
neergezet. Nu hij overleden is, zet zijn familie
de productie voort: Made in Sweden. 
De PluggBox bestaat uit 3 delen: een schotel,
een 49-delige zaaibak (de “plugg”) en een transparant deksel.  
Zet de set eerst eens kaal in elkaar om alles te verkennen. De zaaibak past
op 2 manieren op de schotel. Gewoon op de schotel plaatsen is de
startstand, door de 2 flexibele zijkanten iets uit te buigen laat de
verankering los en zakt het bakje dieper in de schotel, dit is de manier om
de opgekomen plantjes allemaal tegelijk omhoog te wippen. 
Het transparante deksel heeft 49 puntvormige uitsteeksels, hiermee
kunnen (in 1 handeling) de met zaaigrond gevulde pluggen worden
aangedrukt en voorzien van een zaaigaatje. Het deksel heeft nog een
handigheidje: het past op 2 manieren op de zaaibak, een kwartslag
gedraaid ontstaan er wel of niet luchtkanalen. 
De handelingen op een rijtje:  
1) Neem de zaaibak van de schotel (i.v.m. morsen) en vul de pluggen met
goede zaaigrond: zie onze site, ziektevrije cocopeat met zand.  
2) Druk de grond aan met de bovenkant van de deksel en maak deze weer
schoon 
3) Zaai in de pluggen en strooi een beetje zaaigrond over het gezaaide,
vervolgens goed vochtig nevelen. 
4) Plaats de bak op de schotel en vul deze met een beetje water, zodat de
pluggen steeds water kunnen opzuigen 
5) Nu kan de deksel erop. Bij veel condens mogen meteen de luchtkanalen
open. 
6) Na opkomst het deksel extra beluchten met een houtje o.i.d. en na
enige dagen het deksel eraf. 
7) Als de plantjes groot genoeg zijn voor verplanten of uitplanten kunnen
ze uit de pluggen gewipt worden, zie hiervoor: de zijkanten uitbuigen en
de bak dieper in de schotel drukken. De plantjes komen nu allemaal
tegelijk omhoog en kunnen zonder wortelbeschadiging worden verplant.
Let op: de aarde moet voldoende vochtig zijn voor het “opwippen”, anders
blijven de worteltjes aan de zijkant kleven. 
8) Na gebruik mag de hele set worden afgespoeld en in de afwasmachine! 
Afmetingen hele set (lxbxh): 22x20x16 cm. 1 plug heeft een diameter van
25 mm bovenzijde en 15 mm onderzijde en 55 mm hoog.

Van dezelfde degelijkheid en met een even
slim doordachte constructie als de PluggBox
(809070) bedacht Nelson Garden (Zweden) dit
zaai-, verspeen- of stekkasje.  
De buitenafmeting is 29x19x22 cm (lxbxh) en
het kasje bestaat uit een onderreservoir voor
water, met daarop de 8 “boekjes” van elk 4
uitsparingen van 3x2 cm en 7 cm hoog. Deze boekjes schuif je je van
bovenaf in een tussenschot. Dat tussenschot draagt halverwege een lont,
dat in het waterreservoir hangt en de aarde in de potjes nooit laat
uitdrogen. Elk set heeft extra lontjes. De transparante kap is van stevig en
soepel transparant kunststof.

Natuur helpt natuur...  
... o.a. bij het ontkiemen van zeer lastige
zaden (met hardnekkige kiemrust). 
Gibberellinezuur (ook wel gibberelline A3, GA,
en GA3 genoemd) is een plantenhormoon, dat
de groei en strekking van plantencellen
bevordert. Hierdoor helpt deze stof ook bij het wortelen van stekken. Ook
beïnvloedt het de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke bloemen
op een plant, bevordert het de vruchtzetting, geeft het grotere bladeren
en kan sommige tweejarige planten al in het eerste jaar laten bloeien.
Verder stimuleert het de cellen van kiemende zaden (om mRNA coderend
voor hydrolytische enzymen te vormen) en bij sommige zaden met
kiemrust (dormantie) kan het toevoegen van gibberellinezuur de kiemrust
breken. Gibberellinezuur zorgt voor de aanmaak van alfa-amylase, zodat
de kiem z'n zetmeel kan omzetten tot glucose. 
Het is een van de eenvoudigste gibberellines. Het werd voor het eerst
omschreven in Japan in 1935 als een metabolisch bijproduct van
Gibberella fujikuroi, een parasiterende schimmel. Gibberellinezuur wordt
soms gebruikt in laboratoria en glastuinbouw om zaden die anders niet
zouden groeien toch te helpen ontkiemen. 
 
Verkort moutproces 
Gibberellinezuur wordt industrieel gebruikt in de moutindustrie omdat het
daar het moutproces (het ontkiemen van gerst) verkort, hetwelk ontdekt
werd door de Schotse professor van biochemie en brouwen, Anna
MacGillivray Macleod, aan de Heriot-Watt-universiteit in Edinburgh.
Daarvoor werd haar in 1993 van die universiteit een eredoctoraat
toegekend. 
 
Let op, onze pillen bevatten 10% zuivere werkzame stof. Hoewel het een
natuurlijk middel is, zal contact met de ogen of inhalering een zeer
irriterende reactie geven. Spoel met veel  
(Tekst bewerkt uit Wikipedia) 
 
Een uitgebreide Engelse beschrijving van John M. Riley vind je als pdf op
deze site. 
 
Zaadbehandeling 
Zaden met sterke kiemrust kunnen eenmalig worden behandeld met
gibberellinezuur. De dosering moet liggen tussen de 200 en 500 ppm=ml/l.
Hiervoor los je 1 tablet op in 2-5 liter water. De zaden vouw je in een
keukenrolpapiertje. Dit leg je in een bakje met de gibberellinezuur
oplossing. Laat dit 24 uur staan bij kamertemperatuur. Hierna kunnen de
zaden op de gebruikelijke manier worden gezaaid. Het is verstandig om
met de laagste dosering te beginnen (1tablet op 5 liter water). Een te
hoge dosering kan resulteren in te snel en ijl groeiende zaailingen.

Dit is een ideaal hulpmiddel bij de ontkieming
van “moeilijke”, oudere of niet voldoende
uitgerijpte zaden. Verder helpt het bij de
kieming van zeer nitrofiele soorten (veel
stikstof nodig) zoals vogelmuur. 
De te gebruiken concentratie is 0,2-0,3% = 2-3 gram per liter water.
Vogelmuur mag gerust in een 5x sterkere oplossing gedompeld worden.  
De zaden worden in deze oplossing geweekt (maximaal 24 uur) of het
gezaaide kweekbakje wordt er enkele keer mee geneveld.  

Kaliumnitraat of (kali)salpeter heeft als chemische formule KNO3, het is
een wit kristalpoeder dat goed oplosbaar is in water. Het smelt bij 334grC
en kookt bij 400grC, nooit verhitten! Wees voorzichtig met oplossen,
gebruik handschoenen in een goed geventileerde ruimte, niet gebruikte
poeder weer goed afsluiten, want het trekt vocht aan.

Het werkt kiembevorderend bij zeer fijne zaden, zoals petunia, begonia’s
etc. 

•

Het verhoogt de kiemkracht van veel soorten zoals Hennep (Cannabis),
Peterselie, Pepers, Paprika’s, Tomaten, Rijst, Buchloe, etc. 

•

Het versnelt de afbraak van de harde zaadhuid, dus snellere stratificatie.
Bijvoorbeeld: Delonyx, Caesalpinia, Musa (banaan), Butia, boomzaden,
etc. 

•

Poeder om zachte stekken tot wortelen te
stimuleren. De werkzame stof is het in de
natuur voorkomende boterzuur: 3-
indolylboterzuur (gehalte 0,25%) gedragen
door talk. De gebruiksaanwijzing staat duidelijk
op het potje.

Voorgemonteerde mat met verwarmingskabel
en gemonteerde degelijke thermostaat
(plug&play). Afmeting 75x40 cm. 65W-220V.

Voorgemonteerde mat met verwarmingskabel
en gemonteerde degelijke thermostaat
(plug&play). Afmeting 120x40 cm. 85W-220V.

Voorgemonteerde mat met verwarmingskabel
en gemonteerde degelijke thermostaat
(plug&play). Afmeting 200x40 cm. 157W-220V.

Voorgemonteerde mat met verwarmingskabel
en gemonteerde degelijke thermostaat
(plug&play). Afmeting 120x60 cm. 140W-220V.

Voorgemonteerde mat met verwarmingskabel
en gemonteerde degelijke thermostaat
(plug&play). Afmeting 200x60 cm. 263W-220V.

Deze verwarming is fraai, nuttig en
aangenaam! 
Binnenin kan een (grote) waxine of kaars in
een houder worden geplaatst, de vorm en het
roodstenen materiaal zorgen voor een
optimale warmtespreiding. Bovenop het deksel
is een geglazuurd kommetje uitgespaard voor een lekkere etherische olie,
die ook nog eens zorgt voor bescherming tegen muggen...  
Ideaal voor het vorstvrij houden of extra verwarmen (tijdens koelere
avonden) van kasjes, terrassen etc.

Een ideale elektrische verwarming voor het
vorstvrij houden en licht verwarmen van
tuinkasjes, serres of koepelkasje met een
oppervlakte van 5-8 m². 
Je kan met de linkerknop de verwarming op 4
standen zetten:  
1) uit. 2) alleen ventileren. 3) ventileren +
verwarmen 1kW. 4) ventileren + verwarmen 2kW 
Met de rechterknop wordt de temperatuur bediend, een ingebouwde
thermostaat zorgt voor het afslaan van het verwarmingselement, de
ventilator draait wel door. 
De combinatie van verwarmen en ventileren is ideaal omdat de warmte
hierdoor goed verspreid wordt. Uiteraard is de verwarming van een ruimte
effectiever naarmate deze beter geïsoleerd is.  
Normale verkoopprijs € 75,00. Nu € 59,95
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https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809123-verwarming-terracotta-kas-terras-warmertje
https://www.vreekenszaden.nl/809123-verwarming-terracotta-kas-terras-warmertje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809125-verwarming-dania-2kw
https://www.vreekenszaden.nl/809125-verwarming-dania-2kw
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809070


Verwarming Dania 3,3kw

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Verwarming Reserve Kousjes

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809131.1 1 set van 2 st  € 2,95 

Verwarming Broeibakkacheltje

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Verwarming Reserve Kousjes

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809136.1 1 set van 2 st  € 2,95 

Verwarming Super-Warm 4

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809140.1 1 stuks   € 39,95 

Verwarming Reserve Kousjes

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Verwarming Super-Warm 5

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809145.1 1 stuks   € 59,95 

Verwarming Paraffine Bs 2869c1

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Thermometers Max-Min Wall
W1016

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809150.1 1 stuks   € 29,50 

Thermometers
Grondthermometer W1000

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809155.1 1 stuks  € 6,95 

Thermometers
Grondthermometer W1002

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809157.1 1 stuks   € 16,50 

Thermometers Kunststof
Muurthermometer W1006

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809160.1 1 stuks  € 5,95 

Thermometers Houten
Muurthermometer W1008

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809165.1 1 stuks  € 5,95 

Thermometers Raamthermometer
W1004

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809170.1 1 stuks  € 7,95 

Grondkabel Heating Cable 25w

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809200.1 4,3 m   € 39,95 

Grondkabel Heating Cable 50w

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809210.1 6 m   € 49,95 

Grondkabel Heating Cable 100w

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809215.1 10 m   € 59,95 

Grondkabel Heating Cable 320w

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809220.1 25 m   € 99,95 

Een ideale elektrische verwarming voor het
vorstvrij houden en licht verwarmen van
tuinkasjes, serres of koepelkasje met een
oppervlakte van 10-15 m². 
Je kan met de linkerknop de verwarming op 4
standen zetten:  
1) uit. 2) alleen ventileren. 3) ventileren +
verwarmen 1,65kW. 4) ventileren + verwarmen 3,3kW 
Met de rechterknop wordt de temperatuur bediend, een ingebouwde
thermostaat zorgt voor het afslaan van het verwarmingselement, de
ventilator draait wel door. 
De combinatie van verwarmen en ventileren is ideaal omdat de warmte
hierdoor goed verspreid wordt. Uiteraard is de verwarming van een ruimte
effectiever naarmate deze beter geïsoleerd is.  
Normale verkoopprijs € 85,00. Nu € 69,95

Voor de "Warmte & Licht" (809130)

Het beroemde Engelse mini-kacheltje. Zeer
zuinig en ideaal voor de broeibak, het
tunnelkasje of een afgescheiden deel van de
kas. Brandstof: paraffine, inhoud 2,25 liter,
goed voor 14 dagen branden! Paraffine is in
een bijna zuivere vorm aanwezig in
transparante lampolie. Op vele plaatsen te
koop, zelfs in de supermarkt! Om te voorkomen dat de lont gaat
verbranden (roetvorming) i.p.v. rustig branden: 
gebruik de juiste brandstof, zet de lont niet te hoog en drenk de lont (bij
langdurig niet gebruik) eerst in de paraffine.

Voor het Broeibakkacheltje (809135)

Eenvoudig, zuinig en krachtig! Dit is een klein
kacheltje voor een kasje tot 4 m². In een
grotere ruimte kan “Super-Warm 4" dienst
doen als vorstbeschermer. Brandstof:
paraffine, inhoud 4,5 liter, goed voor 7 dagen
branden! Opbrengst ongeveer 1/3 kW.
Paraffine is in een bijna zuivere vorm aanwezig
in transparante lampolie. Op vele plaatsen te koop, zelfs in de supermarkt!
Om te voorkomen dat de lont gaat verbranden (roetvorming) i.p.v. rustig
branden: 
gebruik de juiste brandstof, zet de lont niet te hoog en drenk de lont (bij
langdurig niet gebruik) eerst in de paraffine.

Voor de kacheltjes Super-Warm 4 en 5
(809140 en 809145)

Eenvoudig, zuinig en krachtig! Dit is een
middelgroot kacheltje voor een kasje tot 5 m².
In een grotere ruimte kan “Super-Warm 5"
dienst doen als vorstbeschermer. Brandstof:
paraffine, inhoud 4,5 liter, goed voor 3-4
dagen branden! Opbrengst ongeveer 0,75 kW.
Paraffine is in een bijna zuivere vorm aanwezig
in transparante lampolie. Op vele plaatsen te koop, zelfs in de supermarkt!
Om te voorkomen dat de lont gaat verbranden (roetvorming) i.p.v. rustig
branden: 
gebruik de juiste brandstof, zet de lont niet te hoog en drenk de lont (bij
langdurig niet gebruik) eerst in de paraffine.

Geschikte brandstof voor de kacheltjes
809135, 809140 en 809145. Geeft optimale
warmte met een schone vlam. 
HELAAS KUNNEN WE DOOR LEKKAGE-EN
BRANDGEVAAR DIT PRODUCT NIET
VERZENDEN, DEZE IS ALLEEN GESCHIKT OM
AF TE HALEN DUS.

De maxima-minima thermometer is onmisbaar
of op zijn minst heel helpend in de
kweekruimte, winterberging of tuin. Deze
robuuste meter is waterbestendig, hang deze
tegen de muur, echter niet in de zon. De
bovenste regel laat de maximum waarde na de
laatste reset zien, de onderste regel de minimum waarde en de middelste
regel de huidige temperatuur. Aan de zijkant zitten 2 knopjes: 1) de
resetknop om een nieuwe meetperiode in te stellen en 2) een keuzeknop
tussen Celsius en Fahrenheit. Het bereik is tussen -10̊C en +40̊C.
Standaard is een batterijtje toegevoegd.

Deze thermometer meet de temperatuur in de
grond: belangrijk om te controleren of de
benodigde kiemtemperatuur wordt gehaald!
Het bereik is 0-50°C (of 35-120°F).

Een degelijke en veelzijdige grondthermometer
met een groot meetbereik: -15°C tot +105°C.
Zeer geschikt voor de (semi)-professional. De
bodemtemperatuur is belangrijk om te weten
of warmteminners (bonen, maïs e.d.) gezaaid
kunnen worden. Verwarmde zaaibedden of
verwarmde zaaibakjes kunnen uiteraard ook gecontroleerd worden met
deze meter. Door het hoge bereik is het testen van de composthoop
mogelijk.

Degelijk, simpel en duidelijk afleesbaar: deze
thermometer meet de huidige temperatuur.
Goed weersbestendig want geheel van
kunststof. Hang deze meter niet in de zon! Het
meetbereik is -20 tot +50°C (-2 tot +120°F).
Hoogte 21 cm.

Fraai en traditioneel houten thermometertje!
Deze meet de huidige temperatuur. Hang deze
meter op een droge plaats en niet in de zon!
Het meetbereik is -20 tot +50°C (-2 tot
+120°F). Afmeting: 145 mm lengte.

Hoe koud is het buiten? Plak dit eenvoudige,
maar oersterke metertje in een hoekje van het
raam, aan de buitenkant, en je kan binnen
aflezen of je een jas aandoet of een extra sjaal
om moet... Bereik -20°C tot +50°C (-2°F tot
+120°F). 55 mm doorsnee.

4,3 meter lengte, dubbel geïsoleerde kabel
voor ca. 0,5 m². 25W (zonder thermostaat)
Verwarmde grondkabel biedt de meest
flexibele manier om bodemwarmte te geven
aan je zaaibakken. De warmtecapaciteit kan
verhoogd worden door 1) de U-vormige
windingen dichter bij elkaar te leggen, 2) een
kabel met hoger Wattage aan te schaffen of 3) door een dunner laagje
zand op de kabel te strooien. Om warmteverlies tegen te gaan is het
raadzaam als ondergrond Polystyreenplaat te gebruiken, daar bovenop de
kabel verdelen, vervolgens een laagje zand of een vel aluminium om de
warmte te verspreiden. Hierop kunnen de zaadbakjes gezet worden.
Gebruik een grondthermometer (bijv. 809230) om de temperatuur in de
gaten te houden. 
Deze Parasene-kwaliteit is ook geschikt voor gebruik in een kas, als
grondkabel in de vollegrond.

6 meter lengte, dubbel geïsoleerde kabel voor
ca. 1 m². 50W (zonder thermostaat).
Verwarmde grondkabel biedt de meest
flexibele manier om bodemwarmte te geven
aan je zaaibakken. De warmtecapaciteit kan
verhoogd worden door 1) de U-vormige
windingen dichter bij elkaar te leggen, 2) een
kabel met hoger Wattage aan te schaffen of 3) door een dunner laagje
zand op de kabel te strooien. Om warmteverlies tegen te gaan is het
raadzaam als ondergrond Polystyreenplaat te gebruiken, daar bovenop de
kabel verdelen, vervolgens een laagje zand of een vel aluminium om de
warmte te verspreiden. Hierop kunnen de zaadbakjes gezet worden.
Gebruik een grondthermometer (bijv. 809230) om de temperatuur in de
gaten te houden. 
Deze Parasene-kwaliteit is ook geschikt voor gebruik in een kas, als
grondkabel in de vollegrond.

10 meter lengte, dubbel geïsoleerde kabel voor
ca. 2 m². 100W (zonder thermostaat).
Verwarmde grondkabel biedt de meest
flexibele manier om bodemwarmte te geven
aan je zaaibakken. De warmtecapaciteit kan
verhoogd worden door 1) de U-vormige
windingen dichter bij elkaar te leggen, 2) een
kabel met hoger Wattage aan te schaffen of 3) door een dunner laagje
zand op de kabel te strooien. Om warmteverlies tegen te gaan is het
raadzaam als ondergrond Polystyreenplaat te gebruiken, daar bovenop de
kabel verdelen, vervolgens een laagje zand of een vel aluminium om de
warmte te verspreiden. Hierop kunnen de zaadbakjes gezet worden.
Gebruik een grondthermometer (bijv. 809230) om de temperatuur in de
gaten te houden. 
Deze Parasene-kwaliteit is ook geschikt voor gebruik in een kas, als
grondkabel in de vollegrond.

25 meter lengte, dubbel geïsoleerde kabel voor
ca. 5 m². 320W (zonder thermostaat).
Verwarmde grondkabel biedt de meest
flexibele manier om bodemwarmte te geven
aan je zaaibakken. De warmtecapaciteit kan
verhoogd worden door 1) de U-vormige
windingen dichter bij elkaar te leggen, 2) een
kabel met hoger Wattage aan te schaffen of 3) door een dunner laagje
zand op de kabel te strooien. Om warmteverlies tegen te gaan is het
raadzaam als ondergrond Polystyreenplaat te gebruiken, daar bovenop de
kabel verdelen, vervolgens een laagje zand of een vel aluminium om de
warmte te verspreiden. Hierop kunnen de zaadbakjes gezet worden.
Gebruik een grondthermometer (bijv. 809230) om de temperatuur in de
gaten te houden. 
Deze Parasene-kwaliteit is ook geschikt voor gebruik in een kas, als
grondkabel in de vollegrond.
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Thermostaat Digitale Thermostaat
Biogeen

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809244.1 1 stuks   € 89,00 

Verwarmingsmatje Afmeting
25x35cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809250.1 1 stuks   € 49,95 

Verwarmingsmatje Afmeting
30x60cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809260.1 1 stuks   € 59,95 

Verwarmingsmatje Afmeting
40x65cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809270.1 1 stuks   € 69,95 

Verwarmingsmatje Afmeting
22x52cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809275.1 1 stuks   € 45,00 

Verwarmingsmatje Afmeting
52x50cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809280.1 1 stuks   € 35,00 

Zaai- En Stekplaten 160 pots

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809288.1 1 stuks   € 1,50 
809288.2 10 stuks   € 13,50 
809288.3 100 stuks   € 115,00 

Zaai- En Stekplaten 51-54-60 pots

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809290.1 1 stuks   € 1,50 
809290.2 10 stuks   € 12,50 
809290.3 100 stuks   € 100,00 

Verspeen- En Stekplaten 28 pots

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809292.1 1 stuks   € 1,50 
809292.2 10 stuks   € 13,50 
809292.3 100 stuks   € 115,00 

Diepe Zaai- En Stekplaten 77 pots
(77 mm diep)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809294.1 1 stuks   € 1,95 
809294.2 10 stuks   € 17,50 
809294.3 100 stuks   € 150,00 

Diepe Zaai- En Stekplaten 60 pots
(134 mm diep)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809296.1 1 stuks   € 2,95 
809296.2 10 stuks   € 25,00 
809296.3 100 stuks   € 225,00 

Diepe Zaai- En Stekplaten 40 pots
(160 mm diep)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809297.1 1 stuks   € 2,95 
809297.2 10 stuks   € 25,00 
809297.3 100 stuks   € 225,00 

Water(Opvang)bakken Budget
Plus

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809299.1 1 stuks   € 1,95 
809299.2 10 stuks   € 16,50 
809299.3 100 stuks   € 139,00 

Water(Opvang)bakken Standaard
G16 (57,4x39x4,5)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809300.1 1 stuks   € 7,95 

Water(Opvang)bakken Vierkant
G45 (60x60x7)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809305.1 1 stuks   € 9,95 

Regel zelf de temperatuur! Deze elektronische
bodemthermostaat (met ophanginrichting) kan
je gebruiken voor allerlei toepassingen van
temperatuurregeling. Bijvoorbeeld de
verwarming of koeling van broeikassen en
wintertuinen kan je regelen via een digitale
bodemthermostaat. Ook voor controle van de temperatuur in aquaria, de
luchttemperatuur in terraria of de grondtemperatuur in zaaibedden kan
deze thermostaat gebruikt worden. Als je het toestel in een kas gebruikt,
moet je ervoor zorgen dat de elektrische aansluitingen door gekwalificeerd
personeel zijn uitgevoerd. 
De digitale thermostaat is eenvoudig te bedienen. Het apparaat kan je
aansluiten op elk type verwarmingskabel, verwarmingsmat of ander
verwarmings- of koeltoestel.
Houd er rekening mee dat je het toestel alleen "binnenshuis" mag
gebruiken. Kies een installatieplaats waar de thermostaat nooit nat kan
worden.  
De thermostaat kan je aansturen in horizontale of verticale positie. Als je
het toestel in een tuinkas gebruikt, kan de thermostaat onmiddellijk in het
profiel van de kas bevestigd worden m.b.v. de meegeleverde
hamerkopschroeven. 
 
Technische gegevens 

Spanningstoevoer: 230 V / 50-60 Hz •
Max. schakelvermogen: 3000 W •
Max. schakelstroom: 13 A •
Regelbereik: 0-40 °C •
Meettemperatuurbereik: -50 tot 99 °C •
Wattage: < 1,5 W •
Veiligheidstype: IP X4 •
Sensorlengte: ca. 150 cm •
Met stopcontact  •
Koelfunctie via regelbare thermostaat •
2 jaar garantie•

Kleine, flexibele rubberen mat met ingebouwd
verwarmingskabeltje. Zet ze op tempex of in
een geïsoleerde ruimte voor hoog rendement.
Inclusief eenvoudige (niet instelbare)
thermostaat (maximaal 25°C). 15W/230V.

Kleine, flexibele rubberen mat met ingebouwd
verwarmingskabeltje. Zet ze op tempex of in
een geïsoleerde ruimte voor hoog rendement.
Inclusief eenvoudige (niet instelbare)
thermostaat (maximaal 25°C). 32W/230V.

Kleine, flexibele rubberen mat met ingebouwd
verwarmingskabeltje. Zet ze op tempex of in
een geïsoleerde ruimte voor hoog rendement.
Inclusief eenvoudige (niet instelbare)
thermostaat (maximaal 25°C). 42W/230V.

Zwart kunststof mat met ingebouwd
verwarmingskabeltje. Zet ze op tempex of in
een geïsoleerde ruimte voor hoog rendement.
± 18Watt.

Zwart kunststof mat met ingebouwd
verwarmingskabeltje. Zet ze op tempex of in
een geïsoleerde ruimte voor hoog rendement.
± 50Watt.

Geen losse potjes meer nodig, deze plaat (of
tray) is een schakeling van 160 achthoekige
potjes (16x10 stuks) met een handige kleine
afmeting: 3,2x5,0 cm (35 cm³ inhoud). De
vorm voorkomt het “ronddraaien” van de
wortels, zodat de beworteling goed naar
beneden gericht is en bij het uitplanten zich
goed kan uitbreiden. 
De plaat is 56x36 cm (bovenzijde), 55x35 cm (onderzijde) en 53 mm hoog
en elk potje heeft een drainage-gat met slimme afvoergootjes. Voor de
kweker: 790 planten per m ². Ideaal om in te zaaien of verspenen voor
een goede opkweekstart! 
Door het kleine formaat: na opkomst (bij zaaien) of eerste groei (bij
verspenen) op tijd uitplanten of op zijn minst bemesten met bijvoorbeeld
onze Peters Professional Oplosmest. Stilstand in de groei bij jonge planten
is namelijk niet gunstig.

Geen losse potjes meer nodig, deze plaat (of
tray) is een schakeling van 51, 54 of 60 ronde
potjes met een kleine afmeting: 4 cm
doorsnee en 5,2 cm hoog (80 cm ³ inhoud)  
De plaat is ongeveer 52x30x5,2 cm en elk
potje heeft een drainage-gat met slimme
afvoergootjes. Voor de kweker: 325 planten
per m ². Ideaal om in te zaaien of stekken!  
WE LEVEREN TRAYS VAN 51, 54 OF 60 POTJES, AFHANKELIJK VAN DE
BESCHIKBAARHEID BIJ DE FABRIKANT.

Geen losse potjes meer nodig, deze plaat (of
tray) is een schakeling van 28 achthoekige
potjes met een flinke afmeting: 7x8,6 cm (280
cm ³ inhoud). De vorm voorkomt het
“ronddraaien” van de wortels, zodat de
beworteling goed naar beneden gericht is en
bij het uitplanten zich goed kan uitbreiden.  
De plaat is 56x36x8,6 cm en elk potje heeft een drainage-gat met slimme
afvoergootjes. Voor de kweker: 138 planten per m ². Ideaal om in te
verspenen of stekken voor een gezonde tussenfase tussen zaaien en
uitplanten!

Deze praktische zaai-of stekplaten zijn speciaal
ontwikkeld voor diepwortelende gewassen
zoals gezaaide of gestekte bomen en struiken,
maar ook alle soorten een- en meerjarige
groente- en siergewassen die je wat langer wil
laten groeien.  
De verticale inkepingen dwingen de wortels tot verticale groei. Onderzoek
geeft aan, dat planten voor beworteling meer behoefte hebben aan diepte
dan aan breedte. Er gaat dus veel ruimte verloren bij de opkweek met
potten, waarbij de diameter gelijk is aan de hoogte, er verdampt ook meer
water. Een smal en hoog potje is dus het meest ideaal. 
De trays bevatten 77 potjes (7x11) en zijn 56,5x36 cm. De potjes zijn
45x45mm en 77mm diep.

Deze praktische zaai-of stekplaten zijn speciaal
ontwikkeld voor diepwortelende gewassen
zoals gezaaide of gestekte bomen en struiken,
maar ook alle soorten een- en meerjarige
groente- en siergewassen die je wat langer wil
laten groeien.  
De verticale inkepingen dwingen de wortels tot verticale groei. Onderzoek
geeft aan, dat planten voor beworteling meer behoefte hebben aan diepte
dan aan breedte. Er gaat dus veel ruimte verloren bij de opkweek met
potten, waarbij de diameter gelijk is aan de hoogte, er verdampt ook meer
water. Een smal en hoog potje is dus het meest ideaal. 
De trays bevatten 60 potjes (6x10) en zijn 53x30 cm. De individuele potjes
zijn 48x45mm en 134mm diep.

Deze praktische zaai-of stekplaten zijn speciaal
ontwikkeld voor diepwortelende gewassen
zoals gezaaide of gestekte bomen en struiken,
maar ook alle soorten een- en meerjarige
groente- en siergewassen die je wat langer wil
laten groeien.  
De verticale inkepingen dwingen de wortels tot verticale groei. Onderzoek
geeft aan, dat planten voor beworteling meer behoefte hebben aan diepte
dan aan breedte. Er gaat dus veel ruimte verloren bij de opkweek met
potten, waarbij de diameter gelijk is aan de hoogte, er verdampt ook meer
water. Een smal en hoog potje is dus het meest ideaal. 
De trays bevatten 40 potjes (5x8) en zijn 53x30 cm. De individuele potjes
zijn 60x53mm en 160mm diep.

Voor de voorgaande Zaai-, Verspeen- of
Stekbakken is het handig om een
wateropvangbak te hebben. Deze bak van
ongeveer 53x34x6 cm (bodemmaat) is tamelijk
sterk en toch lekker voordelig. De onbreekbare G16 (809300) is uiteraard
een degelijkere optie.

Handige, waterdichte bak om zaaibakjes of
potjes op te zetten. Ideaal voor gebruik bij
plantenopkweek als een extra waterbuffer
vereist is, of als morsen met water niet handig
is. (bovenzijde) 57,4x39x4,5cm, (binnenzijde) 53,5x35 cm; inhoud: 4l.
Zwart onbreekbaar kunststof.

Handige, waterdichte bak om zaaibakjes of
potjes op te zetten. Ideaal voor gebruik bij
plantenopkweek als een extra waterbuffer
vereist is, of als morsen met water niet handig
is. (lxbxd) 60x60x7cm, inhoud: 25 liter. Zwart onbreekbaar kunststof.
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https://www.vreekenszaden.nl/809244-thermostaat-digitale-thermostaat-biogeen
https://www.vreekenszaden.nl/809244-thermostaat-digitale-thermostaat-biogeen
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809250-verwarmingsmatje-afmeting-25x35cm
https://www.vreekenszaden.nl/809250-verwarmingsmatje-afmeting-25x35cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809260-verwarmingsmatje-afmeting-30x60cm
https://www.vreekenszaden.nl/809260-verwarmingsmatje-afmeting-30x60cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809270-verwarmingsmatje-afmeting-40x65cm
https://www.vreekenszaden.nl/809270-verwarmingsmatje-afmeting-40x65cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809275-verwarmingsmatje-afmeting-22x52cm
https://www.vreekenszaden.nl/809275-verwarmingsmatje-afmeting-22x52cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809280-verwarmingsmatje-afmeting-52x50cm
https://www.vreekenszaden.nl/809280-verwarmingsmatje-afmeting-52x50cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809288-zaai-stekplaten-160-pots
https://www.vreekenszaden.nl/809288-zaai-stekplaten-160-pots
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809290-zaai-stekplaten-51-54-60-pots
https://www.vreekenszaden.nl/809290-zaai-stekplaten-51-54-60-pots
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809292-verspeen-stekplaten-28-pots
https://www.vreekenszaden.nl/809292-verspeen-stekplaten-28-pots
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809294-diepe-zaai-stekplaten-77-pots-77-mm-diep
https://www.vreekenszaden.nl/809294-diepe-zaai-stekplaten-77-pots-77-mm-diep
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809296-diepe-zaai-stekplaten-60-pots-134-mm-diep
https://www.vreekenszaden.nl/809296-diepe-zaai-stekplaten-60-pots-134-mm-diep
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809297-diepe-zaai-stekplaten-40-pots-160-mm-diep
https://www.vreekenszaden.nl/809297-diepe-zaai-stekplaten-40-pots-160-mm-diep
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809299-water-opvang-bakken-budget-plus
https://www.vreekenszaden.nl/809299-water-opvang-bakken-budget-plus
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809300-water-opvang-bakken-standaard-g16-57-4x39x4
https://www.vreekenszaden.nl/809300-water-opvang-bakken-standaard-g16-57-4x39x4
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809305-water-opvang-bakken-vierkant-g45-60x60x7
https://www.vreekenszaden.nl/809305-water-opvang-bakken-vierkant-g45-60x60x7
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809300


Water(Opvang)bakken Vierkant
G191 (60x60x12)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809306.1 1 stuks   € 12,95 

Water(Opvang)bakken Maxi G74
(79x40x4)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809310.1 1 stuks   € 9,95 

Water(Opvang)bakken Jumbo
G15 (117x40x4)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809315.1 1 stuks   € 13,50 

Water(Opvang)bakken Giant Tray
G81 (110x55x4)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809317.1 1 stuks   € 18,95 

Water(Opvang)bakken Giant Plus
Tray G82 (120x55x4)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809320.1 1 stuks   € 19,95 

Water(Opvang)bakken Titan Tray
G95 (100x55x15)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809325.1 1 stuks   € 22,50 

Water(Opvang)bakken
Rectangular Tray G200
(120x60x12)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809326.1 1 stuks   € 25,00 

Water(Opvang)bakken Chieftain
Tray G100 (65x50x12)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809330.1 1 stuks   € 12,50 

Water(Opvang)bakken Handy
Tray G34 (41x31x4)

(Engels: Trays)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809335.1 1 stuks   € 6,95 

Water(Opvang)bakken Pouring
Tray met Lip G46 (53x40x9,5)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809340.1 1 stuks   € 7,95 

Water(Opvang)bakken Deep Tray
G47 (53x40x9,5)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809342.1 1 stuks   € 6,95 

Water(Opvang)bakken Metre
Square Tray G112b (100x100x12)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809345.1 1 stuks   € 29,95 

Water(Opvang)bakken 1,2 Metre
Square Tray G127b (120x120x12)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809350.1 1 stuks   € 39,95 

Water(Opvang)bakken Mini
Windowsill G28

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809355.1 1 stuks   € 2,95 

Water(Opvang)bakken Small
Windowsill G29

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809356.1 1 stuks   € 3,95 

Water(Opvang)bakken Medium
Windowsill G30

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809357.1 1 stuks   € 4,95 

Water(Opvang)bakken Large
Windowsill G12

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809358.1 1 stuks   € 8,95 

Bevloeiingsmat 400+

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809370.1 1x1 m   € 3,95 
809370.2 1x5 m   € 15,00 
809370.3 1x40 m   € 99,00 

Handige, extra diepe, waterdichte bak om
zaaibakjes of potjes op te zetten. Ideaal voor
gebruik bij plantenopkweek als een extra
waterbuffer vereist is, of als morsen met water
niet handig is. (lxbxd) 60x60x12cm, inhoud:
43 liter. Zwart onbreekbaar kunststof.

Handige, waterdichte bak om zaaibakjes of
potjes op te zetten. Ideaal voor gebruik bij
plantenopkweek als een extra waterbuffer
vereist is, of als morsen met water niet handig
is. (lxbxd) 79x40x4cm, inhoud: 12 liter. Zwart onbreekbaar kunststof.

Handige, waterdichte bak om zaaibakjes of
potjes op te zetten. Ideaal voor gebruik bij
plantenopkweek als een extra waterbuffer
vereist is, of als morsen met water niet handig
is. (lxbxd) 117x40x4cm, inhoud: 18 liter. Zwart onbreekbaar kunststof.

Handige, waterdichte bak om zaaibakjes of
potjes op te zetten. Ideaal voor gebruik bij
plantenopkweek als een extra waterbuffer
vereist is, of als morsen met water niet handig
is. (lxbxd) 110x55x4cm, inhoud: 25 liter. Zwart onbreekbaar kunststof.

Handige, waterdichte bak om zaaibakjes of
potjes op te zetten. Ideaal voor gebruik bij
plantenopkweek als een extra waterbuffer
vereist is, of als morsen met water niet handig
is. (lxbxd) 120x55x4cm, inhoud: 28 liter. Zwart onbreekbaar kunststof.

Handige, extra diepe, waterdichte bak om
zaaibakjes of potjes op te zetten. Ideaal voor
gebruik bij plantenopkweek als een extra
waterbuffer vereist is, of als morsen met water
niet handig is. (lxbxd) 100x55x15cm, inhoud: 65 liter. Zwart onbreekbaar
kunststof.

Handige, zeer grote en flink diepe, waterdichte
bak om zaaibakjes of potjes op te zetten.
Ideaal voor gebruik bij plantenopkweek als een
extra waterbuffer vereist is, of als morsen met water niet handig is.
(lxbxd) 120x60x12cm, inhoud: 70 liter. Zwart “onbreekbaar” kunststof.

Handige, extra diepe, waterdichte bak om
zaaibakjes of potjes op te zetten. Ideaal voor
gebruik bij plantenopkweek als een extra
waterbuffer vereist is, of als morsen met water
niet handig is. (lxbxd) 65x50x12cm, inhoud: 28 liter. Zwart onbreekbaar
kunststof.

Handige, waterdichte bak om zaaibakjes of
potjes op te zetten. Ideaal voor gebruik bij
plantenopkweek als een extra waterbuffer
vereist is, of als morsen met water niet handig
is. (lxbxd) 41x31x4cm, inhoud: 5 liter. Groen, onbreekbaar kunststof.

Vrij diepe, handige, waterdichte bak om
zaaibakjes of potjes op te zetten. Ideaal voor
gebruik bij plantenopkweek als een extra
waterbuffer vereist is, of als morsen met water
niet handig is. We horen ook van loodgieters
en monteurs, dat het een handige opvangbak
is, vooral vanwege de “lip” om de bak zonder morsen leeg te gooien!
(lxbxd) 53x40x9,5cm, inhoud: 16 liter. Groen, onbreekbaar kunststof.

Vrij diepe, handige, waterdichte bak om
zaaibakjes of potjes op te zetten. Ideaal voor
gebruik bij plantenopkweek als een extra
waterbuffer vereist is, of als morsen met water
niet handig is. We horen ook van loodgieters
en monteurs, dat het een handige opvangbak
is. (lxbxd) 53x40x9,5 cm. inhoud: 16 liter. Zwart, onbreekbaar kunststof.

VANWEGE DE GROOTTE VERZENDEN WE
DEZE BAK NIET: AFHALEN DUS! Handige,
waterdichte bak om zaaibakjes of potjes op te
zetten. Ideaal voor gebruik bij plantenopkweek
als een extra waterbuffer vereist is, of als
morsen met water niet handig is. (lxbxd)
100x100x12 cm, inhoud: 100 liter. Zwart onbreekbaar kunststof.

VANWEGE DE GROOTTE VERZENDEN WE
DEZE BAK NIET: AFHALEN DUS! Handige,
waterdichte bak om zaaibakjes of potjes op te
zetten, de grootste van ons sortiment! Ideaal
voor gebruik bij plantenopkweek als een extra
waterbuffer vereist is, of als morsen met water
niet handig is. (lxbxd) 120x120x12 cm, inhoud: 144 liter. Zwart
onbreekbaar kunststof.

Langwerpige schotel voor de vensterbank!
Handige, waterdichte bak om zaaibakjes of
potjes op te zetten. Ideaal voor gebruik bij
plantenopkweek als een extra waterbuffer
vereist is, of als morsen met water niet handig
is. (lxbxh) 35x15x2,5 cm (buitenmaat) en
32x12 cm (binnenmaat). We leveren deze in groen of zwart (afhankelijk
van de beschikbaarheid), ze zijn van flexibel en (bijna) onbreekbaar
kunststof gemaakt.

Langwerpige schotel voor de vensterbank!
Handige, waterdichte bak om zaaibakjes of
potjes op te zetten. Ideaal voor gebruik bij
plantenopkweek als een extra waterbuffer
vereist is, of als morsen met water niet handig
is. (lxbxh) 48x15x2,5 cm (buitenmaat) en
45x12 cm (binnenmaat). We leveren deze in groen of zwart (afhankelijk
van de beschikbaarheid), ze zijn van flexibel en (bijna) onbreekbaar
kunststof gemaakt.

Langwerpige schotel voor de vensterbank!
Handige, waterdichte bak om zaaibakjes of
potjes op te zetten. Ideaal voor gebruik bij
plantenopkweek als een extra waterbuffer
vereist is, of als morsen met water niet handig
is. (lxbxh) 60,5x15x2,5 cm (buitenmaat) en
57x12 cm (binnenmaat). We leveren deze in groen of zwart (afhankelijk
van de beschikbaarheid), ze zijn van flexibel en (bijna) onbreekbaar
kunststof gemaakt.

Langwerpige schotel voor de vensterbank!
Handige, waterdichte bak om zaaibakjes of
potjes op te zetten. Ideaal voor gebruik bij
plantenopkweek als een extra waterbuffer
vereist is, of als morsen met water niet handig
is. (lxbxh) 73,5x15x4 cm (buitenmaat) en
72,5x14,5 cm (binnenmaat). We leveren deze in groen of zwart
(afhankelijk van de beschikbaarheid), ze zijn van flexibel en (bijna)
onbreekbaar kunststof gemaakt.

Ideale vochtopnemende, rottingsvrije mat om
potten op te zetten voor een rustige
bewatering van onderaf. Toepassing
bijvoorbeeld op plantentafels of in
wateropvangbakken, binnen of buiten. Het s.g.
van deze (extra dikke) synthetische, viltige mat
is 400g/m² en de watercapaciteit 4 liter/m².  
Het voordeel van een bevloeiingsmat: Planten die in een laagje water
worden gezet zullen sneller het water opnemen in de wortelkluit waardoor
deze te nat kan worden. Een deel van de wortels kan afsterven door
zuurstofgebrek en de groei stagneert door een koud (nat) wortelgestel. De
bevloeiingsmat neemt het water in zich op (als een buffer) waardoor de
wortelkluit zich minder snel in één keer volzuigt. Nog beter werkt de mat
als je deze als een lont uit een iets lager gelegen waterbak water laat
opzuigen (zie eenvoudige tekening).
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https://www.vreekenszaden.nl/809306-water-opvang-bakken-vierkant-g191-60x60x12
https://www.vreekenszaden.nl/809306-water-opvang-bakken-vierkant-g191-60x60x12
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809310-water-opvang-bakken-maxi-g74-79x40x4
https://www.vreekenszaden.nl/809310-water-opvang-bakken-maxi-g74-79x40x4
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809315-water-opvang-bakken-jumbo-g15-117x40x4
https://www.vreekenszaden.nl/809315-water-opvang-bakken-jumbo-g15-117x40x4
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809317-water-opvang-bakken-giant-tray-g81-110x55x4
https://www.vreekenszaden.nl/809317-water-opvang-bakken-giant-tray-g81-110x55x4
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809320-water-opvang-bakken-giant-plus-tray-g82-120x55x4
https://www.vreekenszaden.nl/809320-water-opvang-bakken-giant-plus-tray-g82-120x55x4
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809325-water-opvang-bakken-titan-tray-g95-100x55x15
https://www.vreekenszaden.nl/809325-water-opvang-bakken-titan-tray-g95-100x55x15
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809326-water-opvang-bakken-rectangular-tray-g200-120x60x12
https://www.vreekenszaden.nl/809326-water-opvang-bakken-rectangular-tray-g200-120x60x12
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809330-water-opvang-bakken-chieftain-tray-g100-65x50x12
https://www.vreekenszaden.nl/809330-water-opvang-bakken-chieftain-tray-g100-65x50x12
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809335-water-opvang-bakken-handy-tray-g34-41x31x4
https://www.vreekenszaden.nl/809335-water-opvang-bakken-handy-tray-g34-41x31x4
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809340-water-opvang-bakken-pouring-tray-met-lip-g46-53x40x9
https://www.vreekenszaden.nl/809340-water-opvang-bakken-pouring-tray-met-lip-g46-53x40x9
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809342-water-opvang-bakken-deep-tray-g47-53x40x9
https://www.vreekenszaden.nl/809342-water-opvang-bakken-deep-tray-g47-53x40x9
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809345-water-opvang-bakken-metre-square-tray-g112b-100x100x12
https://www.vreekenszaden.nl/809345-water-opvang-bakken-metre-square-tray-g112b-100x100x12
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809350-water-opvang-bakken-metre-square-tray-g127b-120x120x12
https://www.vreekenszaden.nl/809350-water-opvang-bakken-metre-square-tray-g127b-120x120x12
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809355-water-opvang-bakken-mini-windowsill-g28
https://www.vreekenszaden.nl/809355-water-opvang-bakken-mini-windowsill-g28
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809356-water-opvang-bakken-small-windowsill-g29
https://www.vreekenszaden.nl/809356-water-opvang-bakken-small-windowsill-g29
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809357-water-opvang-bakken-medium-windowsill-g30
https://www.vreekenszaden.nl/809357-water-opvang-bakken-medium-windowsill-g30
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809358-water-opvang-bakken-large-windowsill-g12
https://www.vreekenszaden.nl/809358-water-opvang-bakken-large-windowsill-g12
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809370-bevloeiingsmat-400
https://www.vreekenszaden.nl/809370-bevloeiingsmat-400
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


Plantensolarium Micro Grow
Light Garden G187

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809385.1 1 stuks   € 75,00 

Plantensolarium Vervangende
Lamp 0900350

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809387.1 1 stuks   € 13,50 

Plantensolarium Grow Light
Garden G139

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Plantensolarium Vervangende
Lamp 0900175

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809392.1 1 stuks   € 15,00 

Bevloeiingsbak Self Watering
Tray G140

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809395.1 1 stuks   € 19,95 

Kweekset Zaad-Tot-Oogst Harvy
White Kit

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809405.1 1 stuks Harvy 3   € 55,00 
809405.2 1 stuks Harvy 6   € 79,95 

Kweekset Zaad-Tot-Oogst Harvy 3
Gift Pack

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809407.1 1 stuks   € 99,95 

Kweekset Zaad-Tot-Oogst
Verlichtingsstrip Led

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809410.1 1 stuks Small (met trafo)   € 49,95 
809410.2 1 stuks Nr.1 (met trafo)   € 95,00 
809410.3 1 stuks Nr.2 (uitbreiding)   € 45,00 

Kweekset Zaad-Tot-Oogst Houder
voor Verlichtingsstrip Led

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809412.1 1 Houder Zuignapjes   € 11,50 
809412.2 1 Statief Driehoek   € 27,50 
809412.3 1 Frame met lift   € 35,00 

Verwarmde Zaaikasjes
Verwarmde Kweekkas (+
Thermostaat) G193

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809426.1 1 stuks   € 189,00 

Op een kleine plek in huis kan je met weinig
licht of in de winter toch nog heel goed lekkere
kruiden of bladgroenten kweken. Denk
bijvoorbeeld aan koriander, basilicum, bieslook,
rucola, pluksla etc. De 2 zuinige 11W
groeilampen geven voldoende licht voor
bladgroenten. De lichtbak is langs een stang traploos in hoogte verstelbaar
tot een maximum hoogte van 38 cm boven kweekniveau. De onderbak
(50x20 cm) is voorzien van een eilandniveau en een vocht absorberende
mat, die als een lont werkt. Voor een grotere plantensolarium met meer
licht en mogelijkheden: zie 809390.

Hoewel de lampen lang meegaan, komt er een
einde aan… de lampen verbruiken 11W. Deze
lamp hoort bij Plantensolarium G187.

Wie kent het niet? De frustratie van een te
donker huis of van die winters met te korte
dagen? 
(Vroege) zaaisels kunnen mislukken door te
weinig licht, in de winter kruiden en sla telen
lukt niet bij iedereen... 
Welnu: de oplossing is voorhanden in deze slimme plantenzonnebak!
Jaarrond zaaien, maar zelfs het tot volle wasdom kweken van snijsla,
basilicum, selderij, pot-tomaatjes, minipepertjes, noem maar op! 2 zuinige
lampen van 24W geven het volle lichtspectrum, 6400 Kelvin ieder, 10.000
branduren. De lichtbak is langs een stang traploos in hoogte verstelbaar
tot een maximum hoogte van 38 cm boven kweekniveau. De onderbak
(62x44 cm) is voorzien van 4 zaaibakken met gaatjes, zie ons
bestelnummer 809045. 12 maanden garantie. 
In de zonnebak past precies de bevloeiingsbak, die met de Grow Light
Garden wordt meegeleverd. Je kan deze ook apart bestellen op nr.
809395, een handige accessoire om meer dan 1 van te hebben!

Hoewel de lampen lang meegaan, komt er een
einde aan… de lampen verbruiken 24W en
leveren 6400K. Deze lamp hoort bij
Plantensolarium G139.

Eenvoudig en doeltreffend. De basis vormt een
zwarte waterbak (soms groen afgebeeld) van
40x56 cm, die ruim 3 liter water kan bevatten.
In de bak wordt een vlot op pootjes geplaatst,
daarover past een meegeleverde
wateropzuigende mat, die voor een deel in het
water eronder hangt. Er kunnen zaaibakken (let op dat er gaatjes in
zitten) of potten opgezet worden en geven 1-2 weken automatisch water!
De bak past precies in het plantensolarium (809390), en wordt bij deze al
1x geleverd.

Hydrocultuur is met behulp van licht + voeding
+ water, je kruiden, groenten of bloemen
kweken. Zonder aarde dus, lekker schoon...
Even wat uitleg:  

Harvy 3 en Harvy 6 bestaan uit een wit kunststof reservoir met deksel
waar de gaten zijn uitgespaard voor 3 of 6 planten. Inclusief 6 zaaipluggen
van composteerbare kokosvezel + turf + beetje voeding. Inbegrepen zijn:
plantvoeding en zaden voor 3 basilicum-soorten en 3 sla-soorten. 
 
De (afgeronde) afmetingen zijn  
voor de Harvy 3: (lxbxh) 39x15x15 cm 
voor de Harvy 6: (lxbxh) 80x16x15 cm 
 
De set zal je zeker goed bevallen! Voor de volgende kweeksessies kan je
onze voordelige accessoires bijkopen: 809950 (Jiffy 33mm) om in de
groeimandjes te laten zwellen. Onze Peters-mest “2e fase” (zie 850400) is
een zeer geschikte voeding om je verse groenten en kruiden verder te
laten groeien. Verder kan je uiteraard voor die latere kweekactie kiezen uit
ons enorme zadensortiment!
WAT EEN MOOI SYSTEEM! 
Het maakt eigenlijk niet uit of je in een flat woont of een landhuis. Of je
groene vingers hebt, of absoluut niet. Jaarrond kun je in een mum van tijd
een gezond tuintje starten op je aanrecht of in de kas. 
Vernuft en uitstraling weten ze mooi te combineren met goede kwaliteit,
bij Nelson Garden, de Zweedse leverancier die we al kennen van de
Pluggbox (809070) en de Rootmaster (809075).

Het is een licht systeem, zowel in gewicht,
functie als uitstraling; een extra optie is (in de winter) een frame waar
LED strips (= groeilicht) aan bevestigd worden om boven de planten te
hangen (zie ......). Eenvoudig op te zetten, het staat mooi op elk(e)
aanrecht, eettafel, vensterbank, cocktailbar, enz. 

•

Keukenprinsen en - prinsessen: de weg van plant naar bord is met
Harvy het kortst, je kunt zelfs oogsten tijdens het koken. Ideaal voor de
hedendaagse hobbychefs die kakelvers weten te waarderen. Je ziet dit
soort kweeksystemen steeds meer in restaurants verschijnen. 

•

Hydrocultuur is met behulp van licht + voeding
+ water, je kruiden, groenten of bloemen
kweken. Zonder aarde dus, lekker schoon...
Even wat uitleg:  

Harvy 3 Gift Pack bestaat uit een wit kunststof reservoir met deksel waar
de gaten zijn uitgespaard voor 3 planten. Inclusief 6 zaaipluggen van
composteerbare kokosvezel + turf + beetje voeding. Inbegrepen zijn:
plantvoeding en zaden voor 3 basilicum-soorten en 3 sla-soorten. Een
uiteraard de voornoemde LED-verlichting met de volgende technische
specificatie: Lumens 1400 PPFD (100 mm) 130 µmol/s/m² 
De (afgeronde) afmeting van de kweekbak is: (lxbxh) 39x15x15 cm 
 
De set zal je zeker goed bevallen! Voor de volgende kweeksessies kan je
onze voordelige accessoires bijkopen: 809950 (Jiffy 33mm) om in de
groeimandjes te laten zwellen. Onze Peters-mest “2e fase” (zie 850400) is
een zeer geschikte voeding om je verse groenten en kruiden verder te
laten groeien. Verder kan je uiteraard voor die latere kweekactie kiezen uit
ons enorme zadensortiment!
WAT EEN MOOI SYSTEEM! 
Het maakt eigenlijk niet uit of je in een flat woont of een landhuis. Of je
groene vingers hebt, of absoluut niet. Jaarrond kun je in een mum van tijd
een gezond tuintje starten op je aanrecht of in de kas. 
Vernuft en uitstraling weten ze mooi te combineren met goede kwaliteit,
bij Nelson Garden, de Zweedse leverancier die we al kennen van de
Pluggbox (809070) en de Rootmaster (809075).

Het is een licht systeem, zowel in gewicht,
functie als uitstraling; een extra toevoeging (voor gebruik in de winter)
is een ophangsysteem waar een LED strip (= groeilicht) aan bevestigd
wordt om boven de planten te hangen. Eenvoudig op te zetten, het
staat mooi op elke vensterbank! We verkopen ook andere houders voor
de LED strip, zie onze website.  

•

Keukenprinsen en - prinsessen: de weg van plant naar bord is met
Harvy het kortst, je kunt zelfs oogsten tijdens het koken. Ideaal voor de
hedendaagse hobbychefs die kakelvers weten te waarderen. Je ziet dit
soort kweeksystemen steeds meer in restaurants verschijnen. 

•

Als de dagen korter dan 12 uur gaan duren
(ruwweg van begin oktober tot eind maart)
dan is het voor de binnenteelt van planten
belangrijk om groeilicht te gaan gebruiken.
Warmte en water, zonder voldoende licht,
geeft zwakke en spichtige groei. Voeg
voldoende licht toe en je plantjes zullen stevig en sterk blijven.  
De handige Verlichtingsstrips met LED-verlichting zijn ontwikkeld voor de
Harvy Kweeksets (809405 en 809407) maar kunnen uiteraard voor elke
kweek in donkere dagen worden ingezet. Zelfs kamerplanten in een te
donker hoekje kan je lekker bijlichten, als je het licht niet gezellig vindt,
dan doe je dit alleen aan als je er niet bent.  
 
We bieden in deze serie 3 modellen aan: 

Technische specificatie: Lumens 1400 PPFD (100 mm) 130 µmol/s/m²
WAT EEN MOOI SYSTEEM! 
Het maakt eigenlijk niet uit of je in een flat woont of een landhuis. Of je
groene vingers hebt, of absoluut niet. Jaarrond kun je in een mum van tijd
een gezond tuintje starten op je aanrecht of in de kas. 
Vernuft en uitstraling weten ze mooi te combineren met goede kwaliteit,
bij Nelson Garden, de Zweedse leverancier die we al kennen van de
Pluggbox (809070) en de Rootmaster (809075).

Verlichtingsstrip LED Small - 15W - lengte 39 cm, met trafo naar 24V •
Verlichtingsstrip LED Nr.1 (+ trafo) - 23W - lengte 85 cm, de trafo
transformeert 220V naar 24V. 

•

Verlichtingsstrip LED Nr.2 (uitbreiding) - 23W - lengte 85 cm, deze moet
je koppelen aan de Nr.1. Meer van deze uitbreidingen kan je aan elkaar
koppelen. 

•

Er zijn enkele slimme houders voor de
Verlichtingsstrips LED (zie 809410) ontwikkeld
om verschillende toepassingen te
ondervangen. 
Ik stel je deze 3 types voor: 

Het maakt eigenlijk niet uit of je in een flat woont of een landhuis. Of je
groene vingers hebt, of absoluut niet. Jaarrond kun je in een mum van tijd
een gezond tuintje starten op je aanrecht of in de kas. 
Vernuft en uitstraling weten ze mooi te combineren met goede kwaliteit,
bij Nelson Garden, de Zweedse leverancier die we al kennen van de
Pluggbox (809070) en de Rootmaster (809075).

Houder Zuignapjes. Dit houdertje bestaat uit een frame, die door sterke
zuignapjes aan een raam of aan gladde tegels wordt vastgemaakt. Aan
het frame hangen 2 kettingen, waar een Verlichtingsstrip aan kan
worden gehangen.  

•

Statief Driehoek. Deze houder klap je uit en je hangt de Verlichtingsstrip
aan de 2 meegeleverde kettinkjes. Afmeting 40x40 cm.  

•

Frame met lift. Het frame hang je aan schroefogen (niet meegeleverd)
met 2 zwarte koorden (van polypropyleen) van 220 cm lengte. Aan de
koorden zijn hijsmechanismen bevestigd waardoor je heel gemakkelijk
het frame hoger en lager kan hangen. Aan dit frame kunnen 1, 2 of 3
Verlichtingsstrips worden bevestigd. Ideaal om de afstand te vergroten
als de planten groeien of als het licht wat steviger of milder mag.
WAT EEN MOOI SYSTEEM! 

•

Zeer degelijke en geavanceerde, verwarmde
zaai- of stekkas. De set bestaat uit een
onderbak van 60x40 cm, die een
verwarmingselement bevat met een hoge
capaciteit van 50 Watt. Daarop is los geplaatst
de degelijke Zaaikas XL (die we ook apart verkopen onder nummer
809009), waardoor de totale hoogte op 27 cm komt. De bijgeleverde
controller en thermische voeler stellen je in staat om de zaaigrond exact
op temperatuur in te stellen tussen de 5°-30°C. De zaai-unit (want zo kan
je deze mooie, professionele set wel aanduiden) haalt de maximum
temperatuur alleen als deze in een kamer van minimaal 5°C staat. In
combinatie met onze LED plantenlampen (bijvoorbeeld de Lucis 810150)
heb je een topset te pakken!
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Verwarmde Zaaikasjes
Verwarmde Kweekkas (+
Thermostaat) G194

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809427.1 1 stuks   € 215,00 

Verwarmde Zaaikasjes Fab 4
(G125)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809428.1 1 stuks   € 37,50 

Verwarmde Zaaikasjes One Top
G186

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809429.1 1 stuks   € 35,00 

Verwarmde Zaaikasjes
Venstermodel G50 Trio Top

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809430.1 1 stuks   € 49,95 

Verwarmde Zaaikasjes
Venstermodel G51 Super 7

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809440.1 1 stuks   € 49,95 

Zaaikasjes Self Watering Seven
G136

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809445.1 1 stuks   € 35,00 

Verwarmde Zaaikasjes Four Top
(G163)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809455.1 1 stuks   € 89,00 

Verwarmde Zaaikasjes Big 3
(G78)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809460.1 1 stuks   € 125,00 

Verwarmde Zaaikasjes
Propagator Jumbo Xxl

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809470.1 1 stuks   € 199,95 

Balkon- Of Terraskas(T) Gardman
4 Tier Growhouse

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809510.1 1 stuks  € 55,00 

Balkon- Of Terraskas(T)
Transparant Hoes

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Balkon- Of Terraskas(T)
Winterhoes Lichtdoorlatend

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809512.1 1 stuks   € 17,95 

Balkon- Of Terraskas(T)
Vervangende Hoes Gewapend
Folie

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809513.1 1 stuks   € 22,95 

Pottenmaker Pottenpersje
Kunststof 1x(4x4)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809515.1 1 stuks   € 3,95 

Pottenmaker Potjesmaker

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809516.1 1 stuks   € 8,95 

Tafelpottenpers 4-Pots

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Tafelpottenpers 2-Pots

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Zeer degelijke en geavanceerde, verwarmde
zaaikas. De set bestaat uit een onderbak van
120x40 cm, die een verwarmingselement
bevat met een hoge capaciteit van 100 Watt.
Daarop zijn los geplaatst de 2 degelijke
Zaaikassen XL (die we ook apart verkopen onder nummer 809009),
waardoor de totale hoogte op 25 cm komt. De bijgeleverde controller en
thermische voeler stellen je in staat om de zaaigrond exact op
temperatuur in te stellen tussen de 5°-30°C. De zaai-unit (want zo kan je
deze mooie, professionele set wel aanduiden) haalt de maximum
temperatuur alleen als deze in een kamer van minimaal 5°C staat. In
combinatie met onze LED plantenlampen (bijvoorbeeld de Lucis 810150)
heb je een topset te pakken!

Geïsoleerde bak met ingebouwd warmte-
element. Deze houdt de temperatuur
gemakkelijk op 20-25°C. Let op, deze
propagator heeft geen thermostaat, u moet de
temperatuur dus in de gaten houden. Wordt
het te warm? Strooi dan wat zand op de
bodem van de onderbak. Compleet met 4 er op passende zaaibakjes met
deksel (het minikasje 809007). Totale grootte: 38,5x24x15,5 cm, handige
kleine maat dus. 10W-230V.

Het One Top elektrisch verwarmde kweekkasje
is ideaal en lekker compact voor het zaaien en
stekken. De 10 watt ingesmolten
verwarmingskabel is zuinig en zorgt voor 5
graden temperatuursverhoging t.o.v. de
omgeving buiten het bakje. Het kasje is in zijn
geheel uitneembaar van de verwarmingsunit. Het geheel is van
spuitgegoten, zeer sterk kunststof met een heldere, hoge, transparante
kap (12 cm hoog) om de luchtvochtigheid hoog te houden. Deze laatste
heeft een regelbare ventilatie. Buitenafmeting: 38x23,5x21 cm (lxbxh).

Geïsoleerde bak met ingebouwd warmte-
element. Deze houdt de temperatuur
gemakkelijk op 20-25°C. Let op, deze
propagator heeft geen thermostaat, u moet de
temperatuur dus in de gaten houden. Wordt
het te warm? Strooi dan wat zand op de
bodem van de onderbak. Compleet met 3 er op passende zaaibakjes met
deksel. Totale grootte: 76x18x19 cm, lekker smal dus. 13W-230V.

Geïsoleerde bak met ingebouwd warmte-
element. Deze houdt de temperatuur
gemakkelijk op 20-25°C. Let op, deze
propagator heeft geen thermostaat, u moet de
temperatuur dus in de gaten houden. Wordt
het te warm? Strooi dan wat zand op de
bodem van de onderbak. Compleet met 7 (!) er op passende zaaibakjes
met deksel. Totale grootte: 76x18x15 cm, lekker smal dus. 13W-220V.

Ideale grootte voor de vensterbank! De 7 mini
zaaikasjes (als 809007) rusten op een
platvorm, waarop een capillaire (=vocht
doorgevende) mat ligt. Het geheel staat in een
waterreservoir, die maar liefst 3,4 liter water
kan bevatten. Watertoevoer is zo
gegarandeerd. Afmeting (lxbxh) 76x17,5x15 cm.

Geïsoleerde bak met ingebouwd warmte-
element. Deze houdt door een ingebouwde
thermostaat de temperatuur op 20-25°C.
Compleet met 4 er op passende zaaibakjes
met deksel. Totale grootte: 60x41x20 cm.
50W-220V.

Geïsoleerde bak met ingebouwd warmte-
element. Deze houdt door een ingebouwde
thermostaat de temperatuur op 20-25°C.
Compleet met 3 er op passende zaaibakjes
met deksel. Totale grootte: 80x41x20 cm.
50W-220V.

Slimme, grote en betrouwbare zaai- en
kweekbak! Het verwarmingselement is een
(oprolbare) aluminium mat met ingeweven
kabel (150W). Hier kan je veel zaden of
stekken tegelijk mee kweken, de
verwarmingsmat is verbonden met een
thermostaat die je kan inregelen tussen de 0̊C en 40̊C. De afmeting van de
opbouw is 130x60x50 cm (lxbxh), hier passen ook wat kleinere planten in
voor verwarmde overwintering! Het buizenframe, waar de transparante
hoes over past is van stevig aluminium en de koppelstukken van stevig
kunststof. Je kan deze XXL Propagator ook in de kas of onder een afdak
buiten gebruiken.

Stevige kunststof kast van buizenframe en 4
metalen roosters als stapelniveau's. Het geheel
kan worden omgeven door een hoes van
gewapend folie, die UV gestabiliseerd is. De
voorzijde kan d.m.v. een dubbele rits omhoog
worden gerold. Een ideale kas(t) voor: zaaien,
afharden of overwinteren van planten op een kleine plek! Geleverd als
bouwpakket en weer gemakkelijk uit elkaar te halen. Afm hxbxd:
160x69x49 cm.  
Voor de winter is een stevige, lichtdoorlatende, koude-isolerende hoes
optioneel, die eveneens met een dubbele rits een oprolbare voorkant heeft
(zie artnr. 809512). Zolang de voorraad strekt kunnen we ook een extra
lichtdoorlatende, transparante hoes leveren, die UV gestabiliseerd is (zie
809511)

Is de transparante hoes van de Gardman 4
Tier Growhouse (809510) aan vervanging toe?
We verkopen ze los.

Voor de winter leveren we een stevige,
lichtdoorlatende, koude-isolerende hoes, die
eveneens met een dubbele rits een oprolbare
voorkant heeft. Passend bij de Gardman 4 Tier
Growhouse.

Is de stevige hoes van de Gardman 4 Tier
Growhouse (809510) aan vervanging toe? We
verkopen ze los.

Stevig kunststoffen pottenpersje om per keer 1
geperst kluitje te maken van 4x4 cm. Maak
normale potgrond kleddernat om goed
resultaat te bereiken (goede kleefkracht).

Maak met dit klosje, zonder lijm of andere
hulpmiddelen van oud papier zoveel potjes als
je wilt. Zodra de plantjes sterk genoeg zijn,  
zet u ze met krantenpotje en al in de volle
grond. 
 

Scheur of knip een strook papier van 30x8 cm uit een krant. 1.

Rol de strook papier losjes rond het klosje. 2.

Druk de boven de rand uitstekende strook papier naar binnen. 3.

Zet het klosje op de voet, en druk het goed aan. 4.

Verwijder het papieren potje van het klosje en vul het met compost of
tuinaarde. 

5.

Plant de zaailing of zaadjes in het potje. 6.

Poot het hele krantenpotje in de grond; het krantenpapier zal verteren
in de grond.

7.

Handige en zeer stevige tafelpottenpers. In
Nederland gefabriceerd, gemaakt van RVS 304
(roestvrijstaal). Deze vernieuwde pottenpers is
geheel demontabel en kan dus makkelijk
worden schoongemaakt en onderhouden.
Geperste potjes zijn ideaal om in voor te
zaaien, gebruik gewone potgrond en een
waterdichte ondergrond.  
Afmetingen van de 4-pots: kluitjes van 4x4x5,5 cm, diameter pootgaatje
(eventueel dicht te knijpen): 8 mm. Diepte: 1 cm. Dikte RVS: 2 mm. 
 
Gebruiksaanwijzing Tafelpottenpers:
Start op een stevige, waterdichte ondergrond, bijvoorbeeld een
grondklusser (zie 809992) en gebruik goede, normale potgrond als basis,
niet vermengd met cocopeat of andere "luchtigmakers". Maak de potgrond
flink nat en stamp met iets draaiende beweging de pottenpers enkele
keren in de potgrond. Controleer of deze helemaal vol zit en druk
eventueel nog iets na. 
De pottenpers kan nu leeggedrukt worden, ook weer boven een
waterdichte ondergrond, bijvoorbeeld een water(opvang)bak, die we in
vele maten verkopen. Tijdens het leegdrukken de pers omhoog bewegen,
zodat de kluitjes eruit kunnen. De geperste potjes schuif je voorzichtig
tegen elkaar, ze zijn nu klaar voor gebruik. 
Aanvullende tips: voor fijn zaad, kan (als de potjes al klaar staan) een dun
laagjes cocopeat met zand worden gestrooid. Zorg dat er altijd een klein
laagje water in de waterpas liggende schotel staat. De kluitjes mogen
nooit droog staan.

Handige en zeer stevige tafelpottenpers. In
Nederland gefabriceerd, gemaakt van RVS 304
(roestvrijstaal). Deze vernieuwde pottenpers is
geheel demontabel en kan dus makkelijk
worden schoongemaakt en onderhouden.
Geperste potjes zijn ideaal om in voor te
zaaien, gebruik gewone potgrond en een
waterdichte ondergrond.  
Afmetingen van de 2-pots: kluitjes van 7x7x8 cm, diameter pootgaatje
(eventueel dicht te knijpen): 8 mm. Diepte: 1 cm. Dikte RVS: 2 mm. 
 
Gebruiksaanwijzing Tafelpottenpers:
Start op een stevige, waterdichte ondergrond, bijvoorbeeld een
grondklusser (zie 809992) en gebruik goede, normale potgrond als basis,
niet vermengd met cocopeat of andere "luchtigmakers". Maak de potgrond
flink nat en stamp met iets draaiende beweging de pottenpers enkele
keren in de potgrond. Controleer of deze helemaal vol zit en druk
eventueel nog iets na. 
De pottenpers kan nu leeggedrukt worden, ook weer boven een
waterdichte ondergrond, bijvoorbeeld een water(opvang)bak, die we in
vele maten verkopen. Tijdens het leegdrukken de pers omhoog bewegen,
zodat de kluitjes eruit kunnen. De geperste potjes schuif je voorzichtig
tegen elkaar, ze zijn nu klaar voor gebruik. 
Aanvullende tips: voor fijn zaad, kan (als de potjes al klaar staan) een dun
laagjes cocopeat met zand worden gestrooid. Zorg dat er altijd een klein
laagje water in de waterpas liggende schotel staat. De kluitjes mogen
nooit droog staan.
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https://www.vreekenszaden.nl/809427-verwarmde-zaaikasjes-verwarmde-kweekkas-thermostaat-g194
https://www.vreekenszaden.nl/809427-verwarmde-zaaikasjes-verwarmde-kweekkas-thermostaat-g194
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809428-verwarmde-zaaikasjes-fab-g125
https://www.vreekenszaden.nl/809428-verwarmde-zaaikasjes-fab-g125
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809429-verwarmde-zaaikasjes-one-top-g186
https://www.vreekenszaden.nl/809429-verwarmde-zaaikasjes-one-top-g186
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809430-verwarmde-zaaikasjes-venstermodel-g50-trio-top
https://www.vreekenszaden.nl/809430-verwarmde-zaaikasjes-venstermodel-g50-trio-top
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809440-verwarmde-zaaikasjes-venstermodel-g51-super
https://www.vreekenszaden.nl/809440-verwarmde-zaaikasjes-venstermodel-g51-super
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809445-zaaikasjes-self-watering-seven-g136
https://www.vreekenszaden.nl/809445-zaaikasjes-self-watering-seven-g136
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809455-verwarmde-zaaikasjes-four-top-g163
https://www.vreekenszaden.nl/809455-verwarmde-zaaikasjes-four-top-g163
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809460-verwarmde-zaaikasjes-big-g78
https://www.vreekenszaden.nl/809460-verwarmde-zaaikasjes-big-g78
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809470-verwarmde-zaaikasjes-propagator-jumbo-xxl
https://www.vreekenszaden.nl/809470-verwarmde-zaaikasjes-propagator-jumbo-xxl
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809510-balkon-terraskas-gardman-tier-growhouse
https://www.vreekenszaden.nl/809510-balkon-terraskas-gardman-tier-growhouse
https://www.vreekenszaden.nl/809511-balkon-terraskas-transparant-hoes
https://www.vreekenszaden.nl/809511-balkon-terraskas-transparant-hoes
https://www.vreekenszaden.nl/809512-balkon-terraskas-winterhoes-lichtdoorlatend
https://www.vreekenszaden.nl/809512-balkon-terraskas-winterhoes-lichtdoorlatend
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809513-balkon-terraskas-vervangende-hoes-gewapend-folie
https://www.vreekenszaden.nl/809513-balkon-terraskas-vervangende-hoes-gewapend-folie
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809515-pottenmaker-pottenpersje-kunststof-1x-4x4
https://www.vreekenszaden.nl/809515-pottenmaker-pottenpersje-kunststof-1x-4x4
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809516-pottenmaker-potjesmaker
https://www.vreekenszaden.nl/809516-pottenmaker-potjesmaker
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809517-tafelpottenpers-pots
https://www.vreekenszaden.nl/809517-tafelpottenpers-pots
https://www.vreekenszaden.nl/809518-tafelpottenpers-pots
https://www.vreekenszaden.nl/809518-tafelpottenpers-pots
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809009
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/810150
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809007
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809007
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809512
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809511
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809510
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809510
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809992
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809992


Tafelpottenpers 6-Pots

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Tafelpottenpers 12-Pots

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Pottenpers Pottenpers Metaal
4x(7,5x7,5)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Pottenpers Pottenpers Metaal
6x(4,5x4,5)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Pottenpers Pottenpers Metaal
6x(5,5x5,5)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Pottenpers Pottenpers Metaal
12x(4x4)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Zaaimachine Basisapparaat
Precisiezaaier

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809540.1 1 stuks   € 225,00 

Zaaimachine Extra Zaaischijven

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809541.1 5 schijven   € 55,00 

Zaairollertje Super Seeder

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809545.1 1 stuks   € 39,95 

Zaaihulp Zaaihulpje Fijn

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809550 1 stuks  € 2,95 

Zaaihulp Zaaihulpje Robust

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Zaaihulp Precisie Zaaiertje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809557.1 1 stuks   € 2,95 

Zaaiverspeenlepel Sneeboer

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809565 1 stuks  € 17,50 

Zaaiverspeenlepel Widger

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Verspeenhulp Dibber Kunststof

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Verspeenhulp Dibber Hout

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809576 1 stuks  € 4,95 

Verspeenhulp Widger & Dibber

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809580 1 stuks  € 3,50 

Verspeenhulp Complete
Verspeenset

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809584 1 stuks  € 3,95 

Handige en zeer stevige tafelpottenpers. In
Nederland gefabriceerd, gemaakt van RVS 304
(roestvrijstaal). De pottenpers is geheel
demontabel, dus gemakkelijk schoon te
houden en te onderhouden. Geperste potjes
zijn ideaal om in voor te zaaien, gebruik
gewone potgrond en een waterdichte
ondergrond. 
Afmetingen van de 6-pots: kluitjes van 3x3x4 cm, diameter pootgaatje
(eventueel dicht te knijpen): 8 mm. Diepte: 1 cm. Dikte RVS: 2 mm. 
 
Gebruiksaanwijzing Tafelpottenpers:
Start op een stevige, waterdichte ondergrond, bijvoorbeeld een
grondklusser (zie 809992) en gebruik goede, normale potgrond als basis,
niet vermengd met cocopeat of andere "luchtigmakers". Maak de potgrond
flink nat en stamp met iets draaiende beweging de pottenpers enkele
keren in de potgrond. Controleer of deze helemaal vol zit en druk
eventueel nog iets na. 
De pottenpers kan nu leeggedrukt worden, ook weer boven een
waterdichte ondergrond, bijvoorbeeld een water(opvang)bak, die we in
vele maten verkopen. Tijdens het leegdrukken de pers omhoog bewegen,
zodat de kluitjes eruit kunnen. De geperste potjes schuif je voorzichtig
tegen elkaar, ze zijn nu klaar voor gebruik. 
Aanvullende tips: voor fijn zaad, kan (als de potjes al klaar staan) een dun
laagjes cocopeat met zand worden gestrooid. Zorg dat er altijd een klein
laagje water in de waterpas liggende schotel staat. De kluitjes mogen
nooit droog staan.

Handige en zeer stevige tafelpottenpers. In
Nederland gefabriceerd, gemaakt van RVS 304
(roestvrijstaal). De pottenpers is geheel
demontabel, dus gemakkelijk schoon te
houden en te onderhouden. Geperste potjes
zijn ideaal om in voor te zaaien, gebruik
gewone potgrond en een waterdichte
ondergrond. 
Afmetingen van de 12-pots: kluitjes van 2,2x2,2x3 cm, dikte RVS: 2 mm. 
 
Gebruiksaanwijzing Tafelpottenpers:
Start op een stevige, waterdichte ondergrond, bijvoorbeeld een
grondklusser (zie 809992) en gebruik goede, normale potgrond als basis,
niet vermengd met cocopeat of andere "luchtigmakers". Maak de potgrond
flink nat en stamp met iets draaiende beweging de pottenpers enkele
keren in de potgrond. Controleer of deze helemaal vol zit en druk
eventueel nog iets na. 
De pottenpers kan nu leeggedrukt worden, ook weer boven een
waterdichte ondergrond, bijvoorbeeld een water(opvang)bak, die we in
vele maten verkopen. Tijdens het leegdrukken de pers omhoog bewegen,
zodat de kluitjes eruit kunnen. De geperste potjes schuif je voorzichtig
tegen elkaar, ze zijn nu klaar voor gebruik. 
Aanvullende tips: voor fijn zaad, kan (als de potjes al klaar staan) een dun
laagjes cocopeat met zand worden gestrooid. Zorg dat er altijd een klein
laagje water in de waterpas liggende schotel staat. De kluitjes mogen
nooit droog staan.

Degelijk metalen handapparaat om 4 geperste
potkluitjes van 7,5x7,5x7,5 cm te maken.
Beproefde oude tuindersuitvoering waarbij u
niet hoeft te bukken. De werkhoogte is 79 cm.
De fabriek, die deze persen maakte is onlangs
door brand gestopt met de fabricage. Het is
dus voorlopig: op=op! Maak normale potgrond kleddernat om goed
resultaat te bereiken (goede kleefkracht).

Degelijk metalen handapparaat om 6 geperste
potkluitjes van 4,5x4,5x4,5 cm te maken.
Beproefde oude tuindersuitvoering waarbij u
niet hoeft te bukken. De werkhoogte is 79 cm.
De fabriek, die deze persen maakte is onlangs
door brand gestopt met de fabricage. Het is
dus voorlopig: op=op! Maak normale potgrond kleddernat om goed
resultaat te bereiken (goede kleefkracht).

Degelijk metalen handapparaat om 6 geperste
potkluitjes van 5,5x5,5x5,5 cm te maken.
Beproefde oude tuindersuitvoering waarbij u
niet hoeft te bukken. De werkhoogte is 79 cm.
De fabriek, die deze persen maakte is onlangs
door brand gestopt met de fabricage. Het is
dus voorlopig: op=op! Maak normale potgrond kleddernat om goed
resultaat te bereiken (goede kleefkracht).

Degelijk metalen handapparaat om 12
geperste potkluitjes van 4x4x4 cm te maken.
Beproefde oude tuindersuitvoering waarbij u
niet hoeft te bukken. De werkhoogte is 79 cm.
De fabriek, die deze persen maakte is onlangs
door brand gestopt met de fabricage. Het is
dus voorlopig: op=op! Maak normale potgrond kleddernat om goed
resultaat te bereiken (goede kleefkracht).

Het model is oud en vertrouwd, de uitvoering
met moderne en betrouwbare materialen: zeer
sterk kunststof en aluminium. Dit apparaat 1)
opent de grond, 2) zaait (met instelbare
diepte), 3) bedekt het zaad, 4) drukt de grond
aan en 5) markeert (eventueel) de volgende
rij. Een ideaal hulpmiddel voor degene, die veel rijen zaait: sneller klaar en
precieser gezaaid.  
Het Basisapparaat heeft 6 standaard kunststof zaaischijven waaruit kan
worden gekozen. Een schijf wordt in het zaadbakje geklikt en neemt
draaiend de zaden mee:  
a) Maïsschijf, voor maïs en andere grote zaden, die 18,3 cm zaaiafstand
vragen 
b) Radijsschijf, voor radijs, prei, asperge, spinazie en andere vrij fijne
zaden, die 7,6 cm zaaiafstand vragen 
c) Wortelschijf, ook voor sla, raapstelen, raapjes, andijvie, koolsoorten,
uien, tomaten etc. voor een zaaiafstand van 11,4 cm 
d) Bonenschijf, neemt ook fijne erwten mee en zaait op een afstand van
9,1 cm 
e) Erwtenschijf, neemt (ook) grote erwten mee en zaait op een afstand
van 7,6 cm  
f) Bietenschijf, ook voor okra, snijbiet en andere middengrote zaden op
een zaaiafstand van 9,1 cm. Tip: de zaaiafstand kan worden vergroot door
1 of meer gaten te vullen met bijv. bijenwas.

Uitbreiding van het basisapparaat met 5
schijven: 
g) Fijne Wortel, zaait kleinere gradaties van
wortelen, sla, raapstelen, rapen, koolsoorten,
e.a. op een zaaiafstand van 11,4 cm 
h) Broccolischijf, voor het zaaien van
koolsoorten op een zaaibed of raapstelen,
zaaiafstand 2,5 cm 
i) Komkommerschijf, zaait ook vele pompoensoorten, kalebassen e.a.
platte zaden, Zaaiafstand 22,9 cm 
j) Popcornschijf, zaait middelmaat zaden (kleiner dan suikermaïs), tot een
grootte van 6,3 mm. Zaaiafstand 22,9 cm. 
k) Lima Bonenschijf, voor de grote zaden zoals tuinbonen,
stampronkbonen, pinda en limabonen (tropen). De zaaiafstand is 30,5 cm.

Eenvoudig, maar verrassend nauwkeurig
zaaimachientje. Het zaad wordt vanuit het
reservoir “meegenomen” door een
meedraaiende schijf met openingen en op een
instelbare diepte losgelaten. Door de keus uit 5
schijven en de verstelbare draaisnelheid (3
standen) kunnen zowel de zaadgrootte als de
zaaiafstand worden ingesteld. We kopen ze in grote partijen, zodat de prijs
vrij scherp kan zijn.

Het ronde reservoirtje vult u met zaden. 5
instellingen voor verschillende zaadmaten, met
zachte tikjes ontsnapt de juiste hoeveelheid
zaad.

Het ronde reservoirtje wordt gevuld met
zaden. Traploze instelling voor verschillende
zaadmaten, met zachte tikjes ontsnapt de
juiste hoeveelheid zaad. Groter dan het fijne
type.

Handig handapparaatje om kleine zaden in
kleine porties precies uit te zaaien. De rode
kern neemt telkens 1 of meer zaden mee en
loost ze buiten het reservoirtje. Dieper
indrukken laat meer zaden eruit komen. De
vorm van de kleine zaden moet vrij regelmatig
zijn, lange of platten zaden lenen zich minder.
Enige oefening baart kunst, de precisie en snelheid zal je verbazen!

Roestvrijstaal. Klein maar handig dingetje bij
het verspenen van uw zaailingen. Met het
puntje wipt u het miniplantje uit het zaaipotje
en met het lepeltje maakt u een plantgaatje in
een grotere pot of bak. Totale lengte 22 cm.
Bladmaat diameter 0,6-1,5 cm. Gewicht 50
gram.

Prachtig kleinood uit Engeland: dit 18 cm
lange, smalle, op een mini schoenlepel lijkend
instrumentje om jonge plantjes te verspenen.
Het materiaal is roestvrijstaal en het lepeltje
heeft een smal en iets breder uiteinde. Ligt
door de ergonomische vormgeving prettig in
de hand.

Handig hulpmiddeltje bij het verspenen,
ondergraaft de zaailingen en maakt
gemakkelijk een smal plantgat.

Houten verspeenhoutje, licht lekker in de hand
en is een handig hulpmiddeltje bij het
verspenen van kwetsbare plantjes. De “dibber”
heeft een iets dunnere en dikkere zijde. Totale
lengte 17 cm.

1 verspeenvorkje met schepje + 1 dibber of
dieptestokje, handige hulpmiddeltjes bij het
verspenen van je zaailingen.

Handig setje om zaailingen te verspenen,
stekjes te planten en de planten te voorzien
van de naam. Het setje bestaat uit “Widger &
Dibber” (groen verspeenvorkje met schepje &
dieptestokje), 25 witte kunststof steeketiketjes
met een schrijfpotloodje.
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https://www.vreekenszaden.nl/809519-tafelpottenpers-pots
https://www.vreekenszaden.nl/809519-tafelpottenpers-pots
https://www.vreekenszaden.nl/809520-tafelpottenpers-12-pots
https://www.vreekenszaden.nl/809520-tafelpottenpers-12-pots
https://www.vreekenszaden.nl/809525-pottenpers-pottenpers-metaal-4x-5x7
https://www.vreekenszaden.nl/809525-pottenpers-pottenpers-metaal-4x-5x7
https://www.vreekenszaden.nl/809527-pottenpers-pottenpers-metaal-6x-5x4
https://www.vreekenszaden.nl/809527-pottenpers-pottenpers-metaal-6x-5x4
https://www.vreekenszaden.nl/809530-pottenpers-pottenpers-metaal-6x-5x5
https://www.vreekenszaden.nl/809530-pottenpers-pottenpers-metaal-6x-5x5
https://www.vreekenszaden.nl/809535-pottenpers-pottenpers-metaal-12x-4x4
https://www.vreekenszaden.nl/809535-pottenpers-pottenpers-metaal-12x-4x4
https://www.vreekenszaden.nl/809540-zaaimachine-basisapparaat-precisiezaaier
https://www.vreekenszaden.nl/809540-zaaimachine-basisapparaat-precisiezaaier
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809541-zaaimachine-extra-zaaischijven
https://www.vreekenszaden.nl/809541-zaaimachine-extra-zaaischijven
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809545-zaairollertje-super-seeder
https://www.vreekenszaden.nl/809545-zaairollertje-super-seeder
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809550-zaaihulp-zaaihulpje-fijn
https://www.vreekenszaden.nl/809550-zaaihulp-zaaihulpje-fijn
https://www.vreekenszaden.nl/809555-zaaihulp-zaaihulpje-robust
https://www.vreekenszaden.nl/809555-zaaihulp-zaaihulpje-robust
https://www.vreekenszaden.nl/809557-zaaihulp-precisie-zaaiertje
https://www.vreekenszaden.nl/809557-zaaihulp-precisie-zaaiertje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809565-zaaiverspeenlepel-sneeboer
https://www.vreekenszaden.nl/809565-zaaiverspeenlepel-sneeboer
https://www.vreekenszaden.nl/809570-zaaiverspeenlepel-widger
https://www.vreekenszaden.nl/809570-zaaiverspeenlepel-widger
https://www.vreekenszaden.nl/809575-verspeenhulp-dibber-kunststof
https://www.vreekenszaden.nl/809575-verspeenhulp-dibber-kunststof
https://www.vreekenszaden.nl/809576-verspeenhulp-dibber-hout
https://www.vreekenszaden.nl/809576-verspeenhulp-dibber-hout
https://www.vreekenszaden.nl/809580-verspeenhulp-widger-dibber
https://www.vreekenszaden.nl/809580-verspeenhulp-widger-dibber
https://www.vreekenszaden.nl/809584-verspeenhulp-complete-verspeenset
https://www.vreekenszaden.nl/809584-verspeenhulp-complete-verspeenset
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809992
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809992


Zaaigrond Cocopeat Briketten

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809620.1 1 stuks   € 2,50 
809620.2 3 stuks   € 6,50 
809620.3 30 stuks   € 59,00 
809620.4 150 stuks   € 250,00 

Zilverzand

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809625.1 1 liter   € 0,95 

Perlite Nummer 2 Fijnheid 0,6-3
mm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809650.1 5 liter   € 2,50 
809650.2 100 liter   € 19,95 

Perlite Nummer 3 Fijnheid 2-6 mm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809651.1 5 liter   € 2,50 
809651.2 100 liter   € 19,95 

Vermiculite Nr 2 Of 3 Fijnheid 0-5
mm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809655.1 5 liter   € 3,95 
809655.2 100 liter   € 35,00 

Vermiculite Nr 4 Fijnheid 0-8 mm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809657.1 5 liter   € 3,95 
809657.2 100 liter   € 35,00 

Micro-Styropor Zeer Fijn

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809660.1 5 liter   € 2,50 
809660.2 5x5 liter   € 9,95 

Grondzeef Verzinkt Fijn

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809675.1 1 stuks   € 14,95 

Grondzeef Verzinkt Grof

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809680.1 1 stuks   € 14,95 

Grondzeef 2 in 1 (G104)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809685.1 1 stuks   € 12,95 

Grondzeef Ruitvormige mazen
(G55)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809690.1 1 stuks   € 8,95 

Grondzeef Seed Tray Sieve

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809692.1 1 stuks   € 3,95 

Smoke Primer Schijfje
Ontkiemingshulp

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Kiem- Of Droogpapier

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Zaadbewaarpotten

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809710.1 1st @ 100 ml   € 0,50 
809710.2 10st @ 100 ml   € 3,95 

Zaadbewaarpotten

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809720.1 1st @ 250 ml   € 0,85 
809720.2 10st @ 250 ml   € 7,50 

Vierkante Potten
11,3x11,3x21,5cm-2l

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809730.1 10 potten   € 6,95 
809730.2 25 potten   € 15,00 
809730.3 100 potten   € 50,00 

Ideale basis voor zaaigrond, vrij van insecten,
bacteriën en schimmels. Het is fijn gehakselde,
gecomposteerde cocosvezel, vervolgens verhit
en tot briketten geperst. De briket zet samen
met 2,5-3 liter water uit tot 10 liter ideale
vervanging van turfmolm. Recept voor zaaien:
meng deze cocopeat met 1 liter zilverzand
(809625). Omdat dit substraat ook na opdrogen weer gemakkelijk vocht
opneemt kent het vele toepassingen, o.a. in het terrarium voor kikkers en
slangen. 1 Briket weegt ruim 600 gram en zit verpakt in een waterdichte
zak, waar het water direct in gegoten kan worden.

Schoon en fijn zand, ideaal om te mengen met
cocopeat (809620) tot een ideaal zaaimengsel.
Dit zakje van ongeveer 1 liter is voldoende
voor 1 briket cocopeat.

1.) Maakt elk grondmengsel luchtiger.  
2.) Ideaal om (zelfs vrij fijne) zaden in te
kiemen of zaaisels mee af te dekken.  
3.) Geeft extra vochtopslag zonder de
luchtigheid te verliezen.  
EXTRA INFORMATIE: Perlite houdt water vast
in zijn blaasjes, sluit de waterdruppels op in kleine 'kamers' of 'zakjes'.
Perlite is verhit en geëxpandeerd granietgruis. Het product heeft dus iets
gemeen met popcorn: het poft juist zoals maïs op een hete plaat. Dit
toevoegsel is op zichzelf waterafstotend, maar beschikt over vele poriën
die water en lucht kunnen opslaan. Perlite is een prachtproduct: de
weinige minpunten zijn zuiver fysisch. Zo moeten we ermee rekening
houden dat het enorm licht is, en dus een neiging heeft om naar de
oppervlakte te stijgen iedere maal dat het grondmengsel met water wordt
gesatureerd. Een tweede probleem is dat het product gebruikt voor de
plantenteelt WIT is. Het kan dus als esthetisch niet geschikt worden
ervaren. In de kas (vooral ‘s winters) is een laagje Perlite op de grond
weer heel gunstig voor de lichtweerkaatsing.

1.) Maakt elk grondmengsel luchtiger.  
2.) Ideaal om (niet te fijne) zaden in te kiemen
of zaaisels mee af te dekken.  
3.) Geeft extra vochtopslag zonder de
luchtigheid te verliezen.  
EXTRA INFORMATIE: Perlite houdt water vast
in zijn blaasjes, sluit de waterdruppels op in
kleine 'kamers' of 'zakjes'. Perlite is verhit en geëxpandeerd granietgruis.
Het product heeft dus iets gemeen met popcorn: het poft juist zoals maïs
op een hete plaat. Dit toevoegsel is op zichzelf waterafstotend, maar
beschikt over vele poriën die water en lucht kunnen opslaan. Perlite is een
prachtproduct: de weinige minpunten zijn zuiver fysisch. Zo moeten we
ermee rekening houden dat het enorm licht is, en dus een neiging heeft
om naar de oppervlakte te stijgen iedere maal dat het grondmengsel met
water wordt gesatureerd. Een tweede probleem is dat het product gebruikt
voor de plantenteelt WIT is. Het kan dus als esthetisch niet geschikt
worden ervaren. In de kas (vooral ‘s winters) is een laagje Perlite op de
grond weer heel gunstig voor de lichtweerkaatsing.

1.) Ideaal om schoon (“steriel”) in te zaaien.  
2.) Houdt, gemengd met grond, deze langer
vochtig.  
3.) Geschikt voor middelfijne zaden.  
EXTRA INFORMATIE: Dit product wordt
verkregen door verhitting van mica, waardoor
dit expandeert. Gebruikt in uw grondmengsel, slaat het water op in zijn
blaasjes. Het reageert als een spons, maar opgelet: als uw substraat
behoorlijk waterhoudend is (bijvoorbeeld door de aanwezigheid van klei),
gebruik dan geen vermiculite.

1.) Ideaal om schoon (“steriel”) in te zaaien.  
2.) Houdt, gemengd met grond, deze langer
vochtig.  
3.) Geschikt voor middelgrove tot grove zaden.
EXTRA INFORMATIE: Dit product wordt
verkregen door verhitting van mica, waardoor
dit expandeert. Gebruikt in uw grondmengsel,
slaat het water op in zijn blaasjes. Het reageert als een spons, maar
opgelet: als uw substraat behoorlijk waterhoudend is (bijvoorbeeld door
de aanwezigheid van klei), gebruik dan geen vermiculite.

Piepschuim van zeer fijne structuur. Ideaal om
potgrond, tuinaarde, klei e.d. lichter en
luchtiger te maken. Het materiaal neemt geen
vocht op! Ideaal voor planten, die niet goed
tegen te lang nat kunnen. Maar ook voor
bloembakken, die niet te zwaar mogen
worden.

Stevige, verzinkte tuinzeven met een doorsnee
van 37 cm en een maaswijdte van 6 mm voor
het uitzeven van compost, potgrond (vezels)
e.d. tot een fijnere grond.

Stevige, verzinkte tuinzeven met een doorsnee
van 37 cm en een maaswijdte van 12 mm voor
het uitzeven van compost, grind e.d.

Stevige kunststoffen groene bak (lxbxd:
35x35x12,5cm) met op de bodem de
mogelijkheid tot het inklikken van 2 maten
zeven met vierkante mazen: 6mm of 12mm
opening. Het zeefmetaal is van gegalvaniseerd
staal. Om grond of grind te zeven en dus
geschikt te maken voor zaaien,
gefractioneerde drainage etc.

Stevige kunststoffen groene bak (lxbxd:
36x31x12,5cm) met op de bodem een
ingesmolten, gazen plaat, ruitmotief,
gegalvaniseerd staal. Om grond of grind te
zeven en dus geschikt te maken voor zaaien,
gefractioneerde drainage etc.

Handig en klein zeefje voor het fijner zeven
van je zaai- of stekgrond. Bij kleine zaden is
het van belang om gezeefde grond te
gebruiken, de kieming zal zeker beter zijn!
Afm. Ongeveer 21 cm doorsnee en 6 cm hoog.
De vierkante mazen zijn 4x4 mm, het stevige
grondzeefje is gemaakt van gerecycled
polypropyleen.

Een voorbehandeling van het zaad van
sommige Proteasoorten en Salviasoorten
verhoogt het kiemingspercentage
aanmerkelijk, en verlaagt het verlies als gevolg
van schimmels. Smoke Primer™ is een product
dat de chemische stoffen van een verbranding
van o.a. Proteastruiken bevat. Deze stoffen activeren de kieming van het
zaad. Gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Dit ouderwetse vloeipapier is ideaal voor het
drogen van je geschoonde zaden, zeker voor
uitgespoelde vruchtzaden van tomaten,
komkommers etc. Tip: gebruik het dikkere
papier als ondergrond en een plakje dun
papier als bedekking. 
Een andere toepassing is het testen van de
kiemkracht van je geoogste zaden, daarvoor leg je de “plakjes” papier in
een waterdicht bakje, steeds water geven langs de zijkant. 
De plakjes papier zijn 26x10 cm, we verkopen dun papier (115 grams) of
dik papier (730 grams). Het papier is meerdere keren te gebruiken, zeker
de dikke kwaliteit.

Ideale schroefpotten voor het bewaren van
zaden, water- en vochtdichte afsluiting. Zorg
wel dat de zaden kurkdroog zijn. We bieden ze
in wisselende kleuren en uitvoeringen aan, de
foto’s zijn dus indicatief.

Ideale schroefpotten voor het bewaren van
zaden, water- en vochtdichte afsluiting. Zorg
wel dat de zaden kurkdroog zijn. We bieden ze
in wisselende kleuren en uitvoeringen aan, de
foto’s zijn dus indicatief.

Een hoge vierkante pot komt helemaal
tegemoet aan eisen van ruimte en
groeikarakter: door de vierkante vorm ontstaat
er geen loze ruimte tussen de potten en kan er
dus maximale hoeveelheid grond worden
gegeven, de diepte komt tegemoet aan veel
planten, die vooral diep en niet breed wortelen.  
De bovenrand is extra verstevigd en onderin de pot is een kruisvormige
verhoging, waardoor de pot altijd goed zal draineren.  
Gebruik altijd een licht grondmengsel in een diepe pot, bijvoorbeeld
potgrond (850630) met cocopeat (809620) en kleigranulaat (850600)
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(De Echte) Jiffy® Potjes Ronde
potjes 6cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809800.1 25 stuks   € 2,95 
809800.2 100 stuks   € 7,95 
809800.3 1000 stuks   € 69,00 

(De Echte) Jiffy® Potjes Vierkante
potjes 8cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809820.1 25 stuks   € 5,95 
809820.2 100 stuks   € 19,95 
809820.3 1000 stuks   € 179,00 

(De Echte) Jiffy® Potjes Strips

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809840.1 5 stuks   € 4,95 
809840.2 25 stuks   € 19,95 
809840.3 100 stuks   € 59,00 

(De Echte) Jiffy® Potjes Jiffy-7
(18mm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809920.1 25 stuks   € 2,95 
809920.2 100 stuks   € 7,95 
809920.3 1000 stuks   € 65,00 

(De Echte) Jiffy® Potjes Jiffy-7
(24mm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809940.1 25 stuks   € 3,50 
809940.2 100 stuks   € 8,95 
809940.3 1000 stuks   € 69,00 

(De Echte) Jiffy® Potjes Jiffy-7
(33mm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809950.1 25 stuks   € 3,75 
809950.2 100 stuks   € 9,50 
809950.3 1000 stuks   € 85,00 

(De Echte) Jiffy® Potjes Jiffy-7
(44mm)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809960.1 25 stuks   € 3,95 
809960.2 100 stuks   € 12,50 
809960.3 1000 stuks   € 119,00 

(De Echte) Jiffy® Potjes Tray voor
40 potjes

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809970.1 1 tray   € 9,95 

(De Echte) Jiffy® Potjes Tray voor
104 potjes

Leveringsmaanden: het gehele jaar

809980.1 1 tray   € 12,95 

Grondklusser Tidy Tray G48g

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809990.1 1 stuks   € 13,95 

Extra Niveau Voor Grondklusser
Tidy Tray Shelf G72g

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809992.1 1 stuks   € 4,95 

Grondklusser Compact Tidy Tray
G185g

Leveringsmaanden: het gehele jaar
809993.1 1 stuks   € 9,95 

Plantenverlichting isun Potled 7W
Grijs Kapje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810000.1 1 stuks   € 39,95 

Plantenverlichting isun Potled 7W
Rood Kapje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810005.1 1 stuks   € 39,95 

Plantenverlichting isun Potled 7W
Koper Kapje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810010.1 1 stuks   € 39,95 

Plantenverlichting isun Potled
10w Grijs Kapje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810020.1 1 stuks   € 45,00 

Plantenverlichting isun Potled
10w Rood Kapje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810025.1 1 stuks   € 45,00 

Extra nageperst voor meer stevigheid, 6 cm
doorsnee
Omhulsels in potjesvorm van de beste
turfkwaliteit, geen schimmelgevoelige
kartontoevoeging!

Lekker ruime turfpot: 8x8 cm. Door de
vierkante vorm gemakkelijk en stevig neer te
zetten. Gebruik 1 van onze praktische, grote,
waterdichte bakken om er van verzekerd te
zijn dat de potjes altijd vochtig staan. Alleen
potjes met een vochtige buitenkant laten de
worteltjes door.
Omhulsels in potjesvorm van de beste turfkwaliteit, geen
schimmelgevoelige kartontoevoeging!

6x2=12 potjes van 3x3x5cm (lxbxh)
Omhulsels in potjesvorm van de beste
turfkwaliteit, geen schimmelgevoelige
kartontoevoeging!

Doorsnee 18mm
De kant-en-klare zaai-en stekpotjes. Leg de
tabletten in een laagje water, laat ze opzwellen
en... klaar voor gebruik: een netje in de vorm
van een potje met hoogwaardige turf om in te
zaaien of stekken.

Doorsnee 24mm
De kant-en-klare zaai-en stekpotjes. Leg de
tabletten in een laagje water, laat ze opzwellen
en... klaar voor gebruik: een netje in de vorm
van een potje met hoogwaardige turf om in te
zaaien of stekken.

Doorsnee 33mm
De kant-en-klare zaai-en stekpotjes. Leg de
tabletten in een laagje water, laat ze opzwellen
en... klaar voor gebruik: een netje in de vorm
van een potje met hoogwaardige turf om in te
zaaien of stekken.

Doorsnee 44mm
De kant-en-klare zaai-en stekpotjes. Leg de
tabletten in een laagje water, laat ze opzwellen
en... klaar voor gebruik: een netje in de vorm
van een potje met hoogwaardige turf om in te
zaaien of stekken.

Compleet met 40 Jiffy-7 van 44mm. Leg de
tray in een onderbak met water en de potjes
zwellen op. Afmeting 30x51cm.

Compleet met 104 Jiffy-7 van 25mm. Leg de
tray in een onderbak met water en de potjes
zwellen op. Afmeting 30x51cm.

Werken met grond gaat met rommel en (later)
stof gepaard. Een verplaatsbare bak met hoge
achterrand met gladde bodem en van
supersterk kunststof is de oplossing. Typisch
Engelse topkwaliteit. Afm. 61x55x20 cm, we
leveren afwisselend in groene- of zwarte kleur.

Handig extraatje bij de Grondklusser (809990).
Kleur: groen of rood. Past achterop en geeft
ruimte voor kleine hulpmaterialen. We leveren
afwisselend in groene- of zwarte kleur.

Is de Grondklusser (809990) te groot? Voor de
kleine plekjes hebben we nu de Compacte
Grondklusser! Werken met grond gaat met
rommel en (later) stof gepaard. Een
verplaatsbare, groene bak met hoge
achterrand met gladde bodem en van
supersterk kunststof is de oplossing. Achter de achterrand is in 1 geheel
(op hoogte) een 3-delige, handige opbergbak gesitueerd. Typisch Engelse
topkwaliteit. Afm. 50x49x15 cm. We leveren afwisselend in groene- of
zwarte kleur.

Het privélampje voor je plant!  
De fraaie vormgeving combineert dit lampje
met een geweldig idee: je verlicht een plant of
een klein groepje planten met een
designlampje dat ook nog eens het echte
daglicht afgeeft waar een plant op groeit.
Ideaal om in de winter kruiden onder te telen in een paar fraaie potten of
om je geliefde kamerplant die veel licht nodig heeft (vetplanten en
cactussen voorop!) in elke hoek van je kamer te kunnen zetten.  
We leveren 2 lichtsterktes: 7 Watt en 10 Watt, naargelang de lichtbehoefte
(90 resp 120 µmol @ 10cm). De aluminium kapjes kunnen op hoogte
versteld worden van 30-100 cm en beschijnen je planten met natuurlijk wit
LED-licht. Een goed optie is de Controller, die 1 of 5 plantjes precies de
juiste lichtsterkte in de ingestelde tijd geeft, Timer en Dimmer in 1 dus.

Het privélampje voor je plant!  
De fraaie vormgeving combineert dit lampje
met een geweldig idee: je verlicht een plant of
een klein groepje planten met een
designlampje dat ook nog eens het echte
daglicht afgeeft waar een plant op groeit.
Ideaal om in de winter kruiden onder te telen in een paar fraaie potten of
om je geliefde kamerplant die veel licht nodig heeft (vetplanten en
cactussen voorop!) in elke hoek van je kamer te kunnen zetten.  
We leveren 2 lichtsterktes: 7 Watt en 10 Watt, naargelang de lichtbehoefte
(90 resp 120 µmol @ 10cm). De aluminium kapjes kunnen op hoogte
versteld worden van 30-100 cm en beschijnen je planten met natuurlijk wit
LED-licht. Een goed optie is de Controller, die 1 of 5 plantjes precies de
juiste lichtsterkte in de ingestelde tijd geeft, Timer en Dimmer in 1 dus.

Het privélampje voor je plant!  
De fraaie vormgeving combineert dit lampje
met een geweldig idee: je verlicht een plant of
een klein groepje planten met een
designlampje dat ook nog eens het echte
daglicht afgeeft waar een plant op groeit.
Ideaal om in de winter kruiden onder te telen in een paar fraaie potten of
om je geliefde kamerplant die veel licht nodig heeft (vetplanten en
cactussen voorop!) in elke hoek van je kamer te kunnen zetten.  
We leveren 2 lichtsterktes: 7 Watt en 10 Watt, naargelang de lichtbehoefte
(90 resp 120 µmol @ 10cm). De aluminium kapjes kunnen op hoogte
versteld worden van 30-100 cm en beschijnen je planten met natuurlijk wit
LED-licht. Een goed optie is de Controller, die 1 of 5 plantjes precies de
juiste lichtsterkte in de ingestelde tijd geeft, Timer en Dimmer in 1 dus.

Het privélampje voor je plant!  
De fraaie vormgeving combineert dit lampje
met een geweldig idee: je verlicht een plant of
een klein groepje planten met een
designlampje dat ook nog eens het echte
daglicht afgeeft waar een plant op groeit.
Ideaal om in de winter kruiden onder te telen in een paar fraaie potten of
om je geliefde kamerplant die veel licht nodig heeft (vetplanten en
cactussen voorop!) in elke hoek van je kamer te kunnen zetten.  
We leveren 2 lichtsterktes: 7 Watt en 10 Watt, naargelang de lichtbehoefte
(90 resp 120 µmol @ 10cm). De aluminium kapjes kunnen op hoogte
versteld worden van 30-100 cm en beschijnen je planten met natuurlijk wit
LED-licht. Een goed optie is de Controller, die 1 of 5 plantjes precies de
juiste lichtsterkte in de ingestelde tijd geeft, Timer en Dimmer in 1 dus.

Het privélampje voor je plant!  
De fraaie vormgeving combineert dit lampje
met een geweldig idee: je verlicht een plant of
een klein groepje planten met een
designlampje dat ook nog eens het echte
daglicht afgeeft waar een plant op groeit.
Ideaal om in de winter kruiden onder te telen in een paar fraaie potten of
om je geliefde kamerplant die veel licht nodig heeft (vetplanten en
cactussen voorop!) in elke hoek van je kamer te kunnen zetten.  
We leveren 2 lichtsterktes: 7 Watt en 10 Watt, naargelang de lichtbehoefte
(90 resp 120 µmol @ 10cm). De aluminium kapjes kunnen op hoogte
versteld worden van 30-100 cm en beschijnen je planten met natuurlijk wit
LED-licht. Een goed optie is de Controller, die 1 of 5 plantjes precies de
juiste lichtsterkte in de ingestelde tijd geeft, Timer en Dimmer in 1 dus.
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https://www.vreekenszaden.nl/809800-echte-jiffy-potjes-ronde-potjes-6cm
https://www.vreekenszaden.nl/809800-echte-jiffy-potjes-ronde-potjes-6cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809820-echte-jiffy-potjes-vierkante-potjes-8cm
https://www.vreekenszaden.nl/809820-echte-jiffy-potjes-vierkante-potjes-8cm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809840-echte-jiffy-potjes-strips
https://www.vreekenszaden.nl/809840-echte-jiffy-potjes-strips
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809920-echte-jiffy-potjes-jiffy-18mm
https://www.vreekenszaden.nl/809920-echte-jiffy-potjes-jiffy-18mm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809940-echte-jiffy-potjes-jiffy-24mm
https://www.vreekenszaden.nl/809940-echte-jiffy-potjes-jiffy-24mm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809950-echte-jiffy-potjes-jiffy-33mm
https://www.vreekenszaden.nl/809950-echte-jiffy-potjes-jiffy-33mm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809960-echte-jiffy-potjes-jiffy-44mm
https://www.vreekenszaden.nl/809960-echte-jiffy-potjes-jiffy-44mm
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809970-echte-jiffy-potjes-tray-voor-40-potjes
https://www.vreekenszaden.nl/809970-echte-jiffy-potjes-tray-voor-40-potjes
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809980-echte-jiffy-potjes-tray-voor-104-potjes
https://www.vreekenszaden.nl/809980-echte-jiffy-potjes-tray-voor-104-potjes
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809990-grondklusser-tidy-tray-g48g
https://www.vreekenszaden.nl/809990-grondklusser-tidy-tray-g48g
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809992-extra-niveau-voor-grondklusser-tidy-tray-shelf-g72g
https://www.vreekenszaden.nl/809992-extra-niveau-voor-grondklusser-tidy-tray-shelf-g72g
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/809993-grondklusser-compact-tidy-tray-g185g
https://www.vreekenszaden.nl/809993-grondklusser-compact-tidy-tray-g185g
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810000-plantenverlichting-isun-potled-7w-grijs-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/810000-plantenverlichting-isun-potled-7w-grijs-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810005-plantenverlichting-isun-potled-7w-rood-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/810005-plantenverlichting-isun-potled-7w-rood-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810010-plantenverlichting-isun-potled-7w-koper-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/810010-plantenverlichting-isun-potled-7w-koper-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810020-plantenverlichting-isun-potled-10w-grijs-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/810020-plantenverlichting-isun-potled-10w-grijs-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810025-plantenverlichting-isun-potled-10w-rood-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/810025-plantenverlichting-isun-potled-10w-rood-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809990
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/809990


Plantenverlichting isun Potled
10w Koper Kapje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810030.1 1 stuks   € 45,00 

Plantenverlichting Controller voor
1 of 5 lamp(en)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810050.1 1 stuks (voor 1 lamp)   € 29,95 
810050.2 1 stuks (voor 5 lampen)   € 75,00 

Plantenverlichting Richtspot 6,2w
(60°)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810060.1 1 stuks   € 39,95 

Plantenverlichting Richtspot 18w
(Sun 60°)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810064.1 1 stuks   € 59,95 

Plantenverlichting Richtspot 18w
(60°)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Plantenverlichting Breedstraler
7W (120°)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810070.1 1 stuks   € 39,95 

Plantenverlichting Breedstraler
7W (Sun 120°)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810072.1 1 stuks   € 39,95 

Plantenverlichting Breedstraler
18w (Sun 130°)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Plantenverlichting Breedstraler
18w (130°)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810075.1 1 stuks   € 65,00 

Plantenverlichting Aluminium
Hanglamp

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810080.1 1 stuks   € 29,95 

Plantenverlichting Mini Farm M10

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810100.1 1 stuks   € 125,00 

Plantenverlichting Mini Farm M20

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810110.1 1 stuks   € 179,00 

Het privélampje voor je plant!  
De fraaie vormgeving combineert dit lampje
met een geweldig idee: je verlicht een plant of
een klein groepje planten met een
designlampje dat ook nog eens het echte
daglicht afgeeft waar een plant op groeit.
Ideaal om in de winter kruiden onder te telen in een paar fraaie potten of
om je geliefde kamerplant die veel licht nodig heeft (vetplanten en
cactussen voorop!) in elke hoek van je kamer te kunnen zetten.  
We leveren 2 lichtsterktes: 7 Watt en 10 Watt, naargelang de lichtbehoefte
(90 resp 120 µmol @ 10cm). De aluminium kapjes kunnen op hoogte
versteld worden van 30-100 cm en beschijnen je planten met natuurlijk wit
LED-licht. Een goed optie is de Controller, die 1 of 5 plantjes precies de
juiste lichtsterkte in de ingestelde tijd geeft, Timer en Dimmer in 1 dus.

Het privélampje voor je plant!  
De fraaie vormgeving combineert dit lampje
met een geweldig idee: je verlicht een plant of
een klein groepje planten met een
designlampje dat ook nog eens het echte
daglicht afgeeft waar een plant op groeit.
Ideaal om in de winter kruiden onder te telen in een paar fraaie potten of
om je geliefde kamerplant die veel licht nodig heeft (vetplanten en
cactussen voorop!) in elke hoek van je kamer te kunnen zetten.  
We leveren 2 lichtsterktes: 7 Watt en 10 Watt, naargelang de lichtbehoefte
(90 resp 120 µmol @ 10cm). De aluminium kapjes kunnen op hoogte
versteld worden van 30-100 cm en beschijnen je planten met natuurlijk wit
LED-licht. Een goed optie is de Controller, die 1 of 5 plantjes precies de
juiste lichtsterkte in de ingestelde tijd geeft, Timer en Dimmer in 1 dus.

Richtspot 6,2W (60°) levert 560 µmol @ 10cm
en is voldoende voor planten met matige
lichtbehoefte. De lichtopbrengst is optimaal
omdat wit licht niet aanwezig is, dit heeft wel
tot gevolg dat het licht roze is voor het oog.
Verandert elke lamp in een groeilamp! 
We presenteren verschillende LED-lampen, die je eenvoudig in elke
beschikbare fitting draait: hanglamp, bureaulamp, richtspot, noem maar
op...  
Richtspots met een lamphoek van 60° en breedstralers van resp. 120° en
130° 
De richtspots zijn het meest ideaal om een kleine groep planten te
belichten zonder dat deze in de ogen van mensen schittert, de
breedstralers zijn vooral functioneel en bedoeld voor bijvoorbeeld
overwintering van planten op een koele, maar donkere plaats. 
Beide typen ook weer in verschillend wattage, lichtkleur en lichtopbrengst.

Richtspot 18W (E18 SUN 60°) levert 1550
µmol @ 10 cm en is voldoende voor planten
met veel tot matige lichtbehoefte. Voor planten
met minder lichtbehoefte kan je de spot wat
verder weg zetten. Voor het gerief van de
mens is er wit licht gemengd met andere
kleuren zodat een natuurlijke, warmwitte en natuurlijke kleur op de
planten schijnt.
Verandert elke lamp in een groeilamp! 
We presenteren verschillende LED-lampen, die je eenvoudig in elke
beschikbare fitting draait: hanglamp, bureaulamp, richtspot, noem maar
op...  
Richtspots met een lamphoek van 60° en breedstralers van resp. 120° en
130° 
De richtspots zijn het meest ideaal om een kleine groep planten te
belichten zonder dat deze in de ogen van mensen schittert, de
breedstralers zijn vooral functioneel en bedoeld voor bijvoorbeeld
overwintering van planten op een koele, maar donkere plaats. 
Beide typen ook weer in verschillend wattage, lichtkleur en lichtopbrengst.

Richtspot 18W (60°) levert 1800 µmol @ 10
cm en is voldoende voor planten met veel
lichtbehoefte en waar bloei belangrijk is. De
lichtopbrengst is optimaal omdat wit licht niet
aanwezig is, dit heeft wel tot gevolg dat het
rozerood is voor het oog.
Verandert elke lamp in een groeilamp! 
We presenteren verschillende LED-lampen, die je eenvoudig in elke
beschikbare fitting draait: hanglamp, bureaulamp, richtspot, noem maar
op...  
Richtspots met een lamphoek van 60° en breedstralers van resp. 120° en
130° 
De richtspots zijn het meest ideaal om een kleine groep planten te
belichten zonder dat deze in de ogen van mensen schittert, de
breedstralers zijn vooral functioneel en bedoeld voor bijvoorbeeld
overwintering van planten op een koele, maar donkere plaats. 
Beide typen ook weer in verschillend wattage, lichtkleur en lichtopbrengst.

Breedstraler 7W (120°) levert 220 µmol @
10cm en geeft extra licht op plaatsen waar het
al redelijk licht is. De lichtopbrengst is optimaal
omdat wit licht niet aanwezig is, dit heeft wel
tot gevolg dat het rozerood is voor het oog.
Verandert elke lamp in een groeilamp! 
We presenteren verschillende LED-lampen, die je eenvoudig in elke
beschikbare fitting draait: hanglamp, bureaulamp, richtspot, noem maar
op...  
Richtspots met een lamphoek van 60° en breedstralers van resp. 120° en
130° 
De richtspots zijn het meest ideaal om een kleine groep planten te
belichten zonder dat deze in de ogen van mensen schittert, de
breedstralers zijn vooral functioneel en bedoeld voor bijvoorbeeld
overwintering van planten op een koele, maar donkere plaats. 
Beide typen ook weer in verschillend wattage, lichtkleur en lichtopbrengst.

Breedstraler 7W (B07 SUN 120°) levert 150
µmol @ 10 cm en is voldoende voor planten
met matige lichtbehoefte. Voo74r het gerief
van de mens is er wit licht gemengd met
andere kleuren zodat een natuurlijke,
warmwitte en natuurlijke kleur op de planten
schijnt.
Verandert elke lamp in een groeilamp! 
We presenteren verschillende LED-lampen, die je eenvoudig in elke
beschikbare fitting draait: hanglamp, bureaulamp, richtspot, noem maar
op...  
Richtspots met een lamphoek van 60° en breedstralers van resp. 120° en
130° 
De richtspots zijn het meest ideaal om een kleine groep planten te
belichten zonder dat deze in de ogen van mensen schittert, de
breedstralers zijn vooral functioneel en bedoeld voor bijvoorbeeld
overwintering van planten op een koele, maar donkere plaats. 
Beide typen ook weer in verschillend wattage, lichtkleur en lichtopbrengst.

Breedstraler 18W (B18 SUN 130°) levert 570
µmol @ 10 cm en is voldoende voor planten
met matige lichtbehoefte. Voor het gerief van
de mens is er wit licht gemengd met andere
kleuren zodat een natuurlijke, warmwitte en
natuurlijke kleur op de planten schijnt.
Verandert elke lamp in een groeilamp! 
We presenteren verschillende LED-lampen, die je eenvoudig in elke
beschikbare fitting draait: hanglamp, bureaulamp, richtspot, noem maar
op...  
Richtspots met een lamphoek van 60° en breedstralers van resp. 120° en
130° 
De richtspots zijn het meest ideaal om een kleine groep planten te
belichten zonder dat deze in de ogen van mensen schittert, de
breedstralers zijn vooral functioneel en bedoeld voor bijvoorbeeld
overwintering van planten op een koele, maar donkere plaats. 
Beide typen ook weer in verschillend wattage, lichtkleur en lichtopbrengst.

Breedstraler 18W (130°) levert 960 µmol @
10cm en geeft extra licht op plaatsen waar het
te donker is, bijvoorbeeld op zolder of in de
schuur. De lichtopbrengst is optimaal omdat
wit licht niet aanwezig is, dit heeft wel tot
gevolg dat het rozerood is voor het oog.
Verandert elke lamp in een groeilamp! 
We presenteren verschillende LED-lampen, die je eenvoudig in elke
beschikbare fitting draait: hanglamp, bureaulamp, richtspot, noem maar
op...  
Richtspots met een lamphoek van 60° en breedstralers van resp. 120° en
130° 
De richtspots zijn het meest ideaal om een kleine groep planten te
belichten zonder dat deze in de ogen van mensen schittert, de
breedstralers zijn vooral functioneel en bedoeld voor bijvoorbeeld
overwintering van planten op een koele, maar donkere plaats. 
Beide typen ook weer in verschillend wattage, lichtkleur en lichtopbrengst.

Om deze lampen extra luister bij te zetten
bieden we als optie een fraaie aluminium
hanglamp (uiteraard inclusief fitting, snoer en
stekker) om deze Peertjes in te draaien.
Verandert elke lamp in een groeilamp! 
We presenteren verschillende LED-lampen, die
je eenvoudig in elke beschikbare fitting draait: hanglamp, bureaulamp,
richtspot, noem maar op...  
Richtspots met een lamphoek van 60° en breedstralers van resp. 120° en
130° 
De richtspots zijn het meest ideaal om een kleine groep planten te
belichten zonder dat deze in de ogen van mensen schittert, de
breedstralers zijn vooral functioneel en bedoeld voor bijvoorbeeld
overwintering van planten op een koele, maar donkere plaats. 
Beide typen ook weer in verschillend wattage, lichtkleur en lichtopbrengst.

type M10 is 36 cm lang, 39 cm hoog, verbruikt
17W en levert 200 µmol @ 20cm. 
Uitgevoerd in zwartgelakt aluminium.
Verse groente oogsten op elke plek, in keuken,
kamer, kantine of werkplek.  
Het hele jaar door! De Mini Farm is zeer
geschikt om rauwkost, kruiden, en zelfs
aardbeien en eigenlijk alle planten tot een hoogte van 40 cm te kweken.
De subtiele vormgeving en fraaie afwerking zorgen ervoor dat dit product
op elke plaats een (functioneel) sierraad is. Het enige wat je nog nodig
hebt zijn de plantjes, zaden of stekken, voeding en aarde of hydrokorrels.
Met de ingebouwde intelligente controller kan de gewenste lichtsterkte en
de belichtingsduur geprogrammeerd worden voor een optimale opkweek.
De Mini Farm is ook zeer geschikt voor het sterker opgroeien van gezaaide
planten.

type M20 is 60 cm lang, 39 cm hoog, verbruikt
25W en levert 200 µmol @ 20cm  
Uitgevoerd in zwartgelakt aluminium.
Verse groente oogsten op elke plek, in keuken,
kamer, kantine of werkplek.  
Het hele jaar door! De Mini Farm is zeer
geschikt om rauwkost, kruiden, en zelfs
aardbeien en eigenlijk alle planten tot een hoogte van 40 cm te kweken.
De subtiele vormgeving en fraaie afwerking zorgen ervoor dat dit product
op elke plaats een (functioneel) sierraad is. Het enige wat je nog nodig
hebt zijn de plantjes, zaden of stekken, voeding en aarde of hydrokorrels.
Met de ingebouwde intelligente controller kan de gewenste lichtsterkte en
de belichtingsduur geprogrammeerd worden voor een optimale opkweek.
De Mini Farm is ook zeer geschikt voor het sterker opgroeien van gezaaide
planten.
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https://www.vreekenszaden.nl/810030-plantenverlichting-isun-potled-10w-koper-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/810030-plantenverlichting-isun-potled-10w-koper-kapje
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810050-plantenverlichting-controller-voor-lamp
https://www.vreekenszaden.nl/810050-plantenverlichting-controller-voor-lamp
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810060-plantenverlichting-richtspot-2w-60
https://www.vreekenszaden.nl/810060-plantenverlichting-richtspot-2w-60
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810064-plantenverlichting-richtspot-18w-sun-60
https://www.vreekenszaden.nl/810064-plantenverlichting-richtspot-18w-sun-60
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810065-plantenverlichting-richtspot-18w-60
https://www.vreekenszaden.nl/810065-plantenverlichting-richtspot-18w-60
https://www.vreekenszaden.nl/810070-plantenverlichting-breedstraler-7w-120
https://www.vreekenszaden.nl/810070-plantenverlichting-breedstraler-7w-120
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810072-plantenverlichting-breedstraler-7w-sun-120
https://www.vreekenszaden.nl/810072-plantenverlichting-breedstraler-7w-sun-120
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810074-plantenverlichting-breedstraler-18w-sun-130
https://www.vreekenszaden.nl/810074-plantenverlichting-breedstraler-18w-sun-130
https://www.vreekenszaden.nl/810075-plantenverlichting-breedstraler-18w-130
https://www.vreekenszaden.nl/810075-plantenverlichting-breedstraler-18w-130
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810080-plantenverlichting-aluminium-hanglamp
https://www.vreekenszaden.nl/810080-plantenverlichting-aluminium-hanglamp
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810100-plantenverlichting-mini-farm-m10
https://www.vreekenszaden.nl/810100-plantenverlichting-mini-farm-m10
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810110-plantenverlichting-mini-farm-m20
https://www.vreekenszaden.nl/810110-plantenverlichting-mini-farm-m20
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking


 

Plantenverlichting Mini Farm M30

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810120.1 1 stuks   € 350,00 

Plantenverlichting Lucis
Kweeklamp

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810150.1 1 stuks   € 85,00 

Plantenverlichting Tera Allround
Groeilamp

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810160.1 1 stuks   € 159,00 

Plantenverlichting Plantenzon
100w

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810180.1 1 stuks   € 395,00 

Plantenverlichting Plantenzon
300w

Leveringsmaanden: het gehele jaar
810190.1 1 stuks   € 495,00 

type M30 Pro is 65 cm lang, 47 cm hoog,
verbruikt 30W en levert 350 µmol @ 20cm.
Deze Pro-versie is voorzien van gekleurd licht
voor een nog breder spectrum en voor een
betere afstemming op diverse plantstadia:
groei en/of bloei. Uitgevoerd in fraai
geprofileerd aluminium
Verse groente oogsten op elke plek, in keuken, kamer, kantine of
werkplek.  
Het hele jaar door! De Mini Farm is zeer geschikt om rauwkost, kruiden, en
zelfs aardbeien en eigenlijk alle planten tot een hoogte van 40 cm te
kweken. De subtiele vormgeving en fraaie afwerking zorgen ervoor dat dit
product op elke plaats een (functioneel) sierraad is. Het enige wat je nog
nodig hebt zijn de plantjes, zaden of stekken, voeding en aarde of
hydrokorrels. Met de ingebouwde intelligente controller kan de gewenste
lichtsterkte en de belichtingsduur geprogrammeerd worden voor een
optimale opkweek. De Mini Farm is ook zeer geschikt voor het sterker
opgroeien van gezaaide planten.

Lucis Kweeklamp bestaat uit een eenvoudig
aluminium statief met een LED groeilamp dat
speciaal ontworpen is voor eenvoudige
kweekprocessen. Je zaailingen blijven mooi
compact en stevig, maar ook langduriger
kweek in potten is mogelijk onder deze lamp.  
Verbruikt 20W, levert 170 µmol @ 10cm. Standaard uitgevoerd met een
dimmer, de Controller 810050.1 is dus niet nodig en past niet op deze
lamp.
Opkweeklampen 
Functionele, nuchtere uitvoeringen. 
Als hobbykweker die al in de winter actief is met zaaien, opkweken en
stekken wordt je heel blij van deze kweeksystemen. Met de praktische
plug & play Lucis en het hangmodel Tera is het 52 weken voorjaar of
zomer in huis of in de hobbykas.

Tera Allround Groeilamp is de semi
professionele “alleskunner” in hobbykamer of
tuinkas. In combinatie met de gekleurde
lampen bereikt deze lamp het volledige
lichtspectrum en kan dus jaarrond worden
ingezet: tijdens de korte dagen om zaailingen
en eerste opkweek te versterken en in de zomer om sombere dagen aan
te vullen met extra licht. De lampen worden beheerd door een
ingebouwde timer en dimmer, klaar voor gebruik! Verbruikt 35W, levert
384 µmol @ 20cm.
Opkweeklampen 
Functionele, nuchtere uitvoeringen. 
Als hobbykweker die al in de winter actief is met zaaien, opkweken en
stekken wordt je heel blij van deze kweeksystemen. Met de praktische
plug & play Lucis en het hangmodel Tera is het 52 weken voorjaar of
zomer in huis of in de hobbykas.

De 100W uitvoering geeft op 20-150 cm
afstand tot de plant een opbrengst van 1327
tot 48 µmol.
Deze unieke serie van 2 professionele LED
groeilampen (100W en 300W) kunnen tot in
de donkerste ruimte volledig het zonlicht
vervangen. De lampen-units zijn aan een stabiele statief gemonteerd met
metalen grondplaat, verstelbaar van 90-150 cm vanaf de grondplaat. Op
de gehele lamp geven we 3 jaar garantie. Elke lamp is 72 uur getest. De
LED-lampen geven het gehele lichtspectrum dat de plant nodig heeft en is
van Osram/Philips.

De 300W uitvoering geeft op 20-150 cm
afstand tot de plant een opbrengst van (ruim)
2000 tot 109 µmol. Als de ruimte niet
voldoende geventileerd is, kan de kleine
meegeleverde ventilator de lamp koelen.
Deze unieke serie van 2 professionele LED
groeilampen (100W en 300W) kunnen tot in de donkerste ruimte volledig
het zonlicht vervangen. De lampen-units zijn aan een stabiele statief
gemonteerd met metalen grondplaat, verstelbaar van 90-150 cm vanaf de
grondplaat. Op de gehele lamp geven we 3 jaar garantie. Elke lamp is 72
uur getest. De LED-lampen geven het gehele lichtspectrum dat de plant
nodig heeft en is van Osram/Philips.
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https://www.vreekenszaden.nl/810120-plantenverlichting-mini-farm-m30
https://www.vreekenszaden.nl/810120-plantenverlichting-mini-farm-m30
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810150-plantenverlichting-lucis-kweeklamp
https://www.vreekenszaden.nl/810150-plantenverlichting-lucis-kweeklamp
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810160-plantenverlichting-tera-allround-groeilamp
https://www.vreekenszaden.nl/810160-plantenverlichting-tera-allround-groeilamp
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810180-plantenverlichting-plantenzon-100w
https://www.vreekenszaden.nl/810180-plantenverlichting-plantenzon-100w
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/810190-plantenverlichting-plantenzon-300w
https://www.vreekenszaden.nl/810190-plantenverlichting-plantenzon-300w
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/810050



