
Totaaloverzicht zaaien maart                                                                                                                                            Gea’s Zaaisite 2 maart 2014 

Hieronder een totaaloverzicht van alle vermeldingen in mijn database. Het zijn de plantennamen waar ik òf zaden van 

heb òf slechts een klein aantal zaden van heb òf geen zaden van heb omdat ik ze ooit heb gehad en gezaaid (en 

misschien opgekweekt) maar er geen zaden van heb kunnen oogsten.  

De in maart te zaaien zaden van mijn zadenlijst zijn te vinden onder zadenlijst-zaaien in maart.  

Je vindt het overzicht bij ‘zaaien in maart’. Op te halen of in te zien bij ‘downloads’ op mijn website.  

 
 

Geslacht Soort Variëteit Nederlands Type 

hard- 

heid 

Zaad-id Zaaibeschrijving 

Achillea filipendulina Cloth of Gold Geel Duizendblad HP 298 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Achillea millefolium Cerise Queen Duizendblad HP 776 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Achillea millefolium Summer Pastels Gewoon Duizendblad HP 695 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Achillea millefolium Red Beauty Gewoon Duizendblad HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Achillea millefolium Terra Cotta Gewoon Duizendblad HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 



Achillea millefolium zachtgeel Gewoon Duizendblad HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

 



 

Achillea ptarmica  Wilde Bertram HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Achillea ptarmica Nana Compacta The Pearl Wilde Bertram HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Achillea ptarmica The Pearl Wilde Bertram HP 648 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Acnistus australis Blue Blauwe Brugmansia   februari-maart in zaaibakje in kamerkasje zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / oppotten / 

uitplanten 
Adenophora bullyana  Bekerklokje HP  maart-april of september-oktober onder glas of ter 

plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / 

uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Adenophora confusa  Bekerklokje HP 187 maart-april of september-oktober onder glas of ter 

plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / 

uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Adenophora kurilensis  Bekerklokje HP  maart-april of september-oktober onder glas of ter 

plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / 

uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Adenophora stricta  Bekerklokje HP  maart-april of september-oktober onder glas of ter 

plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / 

uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Adonis aestivalis  Kooltje Vuur A  maart-april onder glas/april-mei of september- 

oktober ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen 

op 15 cm / opkweken 



 

Aethionema cordifolium  Aethionema HP 404 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Agastache  Fragant White Kolibrimunt HHP 685 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Agastache  Summer Glow Kolibrimunt HHP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Agastache astromontana  Dropplant HHP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni/uitdunnen op 15cm. 

Agastache aurantiaca Fragant Delight Mix Kolibrimunt HHP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni/uitdunnen op 15cm. 

Agastache aurantiaca  Kolibrimunt HHP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Agastache aurantiaca Apricot Sprite Kolibrimunt HHP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Agastache cana  Kolibrimunt HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 



 

Agastache cana Bolero Kolibrimunt HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Agastache foeniculum  Anijsplant HP 919 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Agastache foeniculum Mixed Anijsplant HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Agastache foeniculum Twist Kronkelbloemige Dropplant HP 518 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Agastache hybrida Blue Fortune Dropplant HP 471 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Agastache hybrida Golden Jubillee Kolibrimunt HP 058 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Agastache mexicana  Mexicaanse Munt HHP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Agastache mexicanum Champagne Mexicaanse Munt HP 406 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Agastache mexicanum Red Fortune Mexicaanse Munt HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Agastache pallida Globetrotter Kolibrimunt HP 384 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Agastache rugosa Alabaster Anijsplant HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Agastache rugosa Liquorice White Dropplant HP 635 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Agastache rupestris  Anijsplant HHA  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Agastache urticifolia Alba Anijsplant HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Ageratum houstonianum Album Leverbalsem A  maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun 

bedekken / verspenen / koel opkweken / mei 

afharden / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf 

half april ter plekke 

Ageratum houstonianum Red Sea Leverbalsem A 385 maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun 

bedekken / verspenen / koel opkweken / mei 

afharden / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf 

half april ter plekke 

Ageratum hybrid Blue Horizon Leverbalsem A  maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun 

bedekken / verspenen / koel opkweken / mei 

afharden / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf 

half april ter plekke 



 

Ageratum mexicanum  Leverbalsem A  maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun 

bedekken / verspenen / koel opkweken / mei 

afharden / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf 

half april ter plekke 

Ageratum mexicanum  Donsbloem A  maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun 

bedekken / verspenen / koel opkweken / mei 

afharden / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf 

half april ter plekke 

Ageratum mexicanum coeruleum Album Leverbalsem A  maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun 

bedekken / verspenen / koel opkweken / mei 

afharden / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf 

half april ter plekke 

Agrostemma githago  Bolderik A  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen op 15 cm / maart-april onder glas / 

verspenen en opkweken / afharden en uitplanten in 

mei 

Agrostemma githago Bianca White Bolderik A 905 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen op 15 cm / maart-april onder glas / 

verspenen en opkweken / afharden en uitplanten in 

mei 

Agrostemma gracilis Queen Mixed Bolderik HA 599 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen op 15 cm / maart-april onder glas / 

verspenen en opkweken / afharden en uitplanten in 

mei 

Aichrysum laxum  Muizenoortje HHP  februari-maart onbeschermd in koude bak of 

kweekkas zaaien 
Ajuga reptans Caitlin's Giant Kruipend Zenegroen HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Ajuga reptans Burgundy Glow Kruipend Zenegroen HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Ajuga reptans Purpurea Kruipend Zenegroen HP 496 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Ajuga tenorii Valfredda Kruipend Zenegroen HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea ficifolia Apricot Vijgenblad stokroos HP 600 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea ficifolia wit Vijgenblad stokroos HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea ficifolia zachtgeel Vijgenblad stokroos HP 336 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea ficifolia zachtroze Vijgenblad stokroos HP 335 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea nigra The Watchman Stokroos HB  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea pachypoda  Stokroos HB  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Alcea rosea Amsterdam Yellow Stokroos HB  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Black Stokroos HB  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Blush Stokroos HB 633 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Byout Stokroos HB 607 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Carla's Beauty Stokroos HB  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Chater's Double Icicle Stokroos HB  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Coffee Cream Stokroos HB  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Creme de Cassis Stokroos HB  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Alcea rosea Frilled Pink Stokroos HB 337 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Mixed Stokroos HB 902 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Nigra Stokroos HB  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Peach Stokroos HB 272 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Pink Sensation Stokroos HB 608 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea pleniflora Scarlet Gevuldbloemige Stokroos HB 616 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Surprise Stokroos HB  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Alcea rosea Wine Stokroos HB 273 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Allium neapolitanum  Sierui HP  maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien 

/ opkweken / juli-september ter plekke zaaien / 

kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers zaad 

gebruiken 

Allium schoenoprasum  Bieslook HP 037 maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien 

/ opkweken en oogsten / juli-september ter plekke 

zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers 

zaad gebruiken 

Allium schoenoprasum Millennium Bieslook HP  maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien 

/ opkweken en oogsten / juli-september ter plekke 

zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers 

zaad gebruiken 

Allium schubertii  Sierui HP  maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien 

/ opkweken / juli-september ter plekke zaaien / 

kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers zaad 

gebruiken 

Allium schubertii  Sierui HP  maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien 

/ opkweken / juli-september ter plekke zaaien / 

kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers zaad 

gebruiken 

Allium senescens  Duitse Knoflook HP  maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien 

/ opkweken en oogsten / juli-september ter plekke 

zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers 

zaad gebruiken 

Allium tuberosum  Chinese of Knoflook bieslook HP  maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien 

/ opkweken en oogsten / juli-september ter plekke 

zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers 

zaad gebruiken 

Allium tuberosum  Chinese of Knoflook bieslook HP 347 maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien 

/ opkweken en oogsten / juli-september ter plekke 

zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers 

zaad gebruiken 



 

Alonsoa meridionalis Coral Beauty  HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Alonsoa meridionalis Pink Beauty  HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Alonsoa meridionalis Scarlet  HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Alyssum montanum Berggold Bergschildzaad HP 028 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Alyssum montanum Little Bird Bergschildzaad HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Alyssum saxatile Golden Queen Rotsschildzaad HP 545 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Alyssum ovirense   HP 800 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Amaranthus  Autumn Palette Kattenstaart-amarant HA 630 maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken 

/ afharden en in mei na laatste nachtvorst 

uitplanten/ terplekke zaaien in april en in 

september-oktober / dun zaaien  / uitdunnen 

Amaranthus  Green Cascade Kattenstaart-amarant HA 684 maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken 

/ afharden en in mei na laatste nachtvorst 

uitplanten/ terplekke zaaien in april en in 

september-oktober / dun zaaien  / uitdunnen 

Amaranthus   Kattenstaart-amarant A  maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken 

/ afharden en in mei na laatste nachtvorst 

uitplanten/ terplekke zaaien in april en in 

september-oktober / dun zaaien  / uitdunnen 

Amaranthus  Marvel Bronze Kattenstaart-amarant HA 245 maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken 

/ afharden en in mei na laatste nachtvorst 

uitplanten/ terplekke zaaien in april en in 

september-oktober / dun zaaien  / uitdunnen 

Amaranthus bicolor Molton Fire Kattenstaart-amarant A  maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken 

/ afharden en in mei na laatste nachtvorst 

uitplanten/ terplekke zaaien in april en in 

september-oktober / dun zaaien  / uitdunnen 

Amaranthus caudatus Green Cascade Kattenstaart-amarant A  maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken 

/ afharden en in mei na laatste nachtvorst 

uitplanten/ terplekke zaaien in april en in 

september-oktober / dun zaaien  / uitdunnen 

Amaranthus paniculatus Giant Kattenstaart-amarant A 247 maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken 

/ afharden en in mei na laatste nachtvorst 

uitplanten/ terplekke zaaien in april en in 

september-oktober / dun zaaien  / uitdunnen 

Amaranthus paniculatus Oeschberg Kattenstaart-amarant A 246 maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken 

/ afharden en in mei na laatste nachtvorst 

uitplanten/ terplekke zaaien in april en in 

september-oktober / dun zaaien  / uitdunnen 



 

Amaranthus tricolor  Kattenstaart-amarant A  maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken 

/ afharden en in mei na laatste nachtvorst 

uitplanten/ terplekke zaaien in april en in 

september-oktober / dun zaaien  / uitdunnen 

Amberboa muricata Desert Star Ster der Woestijn A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Amni majus  Witte Kantbloem A 617 eind maart direct op de plek van bestemming. 

Amni majus Graceland Witte Kantbloem A 759 eind maart direct op de plek van bestemming. 

Anacyclus pyrethrum var. depressus Marokkaanse Kamille HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Anagalis arvensis var. caerulea Guigelheil HHA  maart ter plekke zaaien 

Anagallis monelli  Guigelheil HHA  maart tot mei ter plekke zaaien 

Anaphalis margaritacea  Siberische edelweiss HP 357 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Anaphalis triplinervis  Siberische edelweiss HP  maart-april in zaaibakje in koude bak; na ontkiemen 

koeler zetten en uitplanten in oktober. Bloei in erop 

volgende jaar. 
Anchusa azurea Dropmore Ossetong HB 248 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam / lichtkiemer. 

Anchusa sempervirens  Ossetong HB 674 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam / lichtkiemer. 



 

Anemone baldensis   HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Anemone barbulata   HP   
Anemone coronaria Sylphide Anemoon HP 934 maart-april in potten in koude bak / juni-juli ter 

plekke / kiemt langzaam en onregelmatig / vers 

zaad gebruiken 
Anemone cylindrica  Kaarsanemoon HP 289 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Anemone hupehensis Crispa Herfstanemoon HP 802 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Anemone hupehensis Honorine Jobert Herfstanemoon HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Anemone hupehensis Splendens of Septembre 

Charm 
Herfstanemoon HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Anemone hupehensis Whirlwind Herfstanemoon HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Anemone pulsatilla  Wildemanskruid HP  maart-april in zaaibakje in koude bak 

Anemone sylvestris  Bosanemoon HP  maart-april in potten in koude bak / juni-juli ter 

plekke / kiemt langzaam en onregelmatig / vers 

zaad gebruiken 
Anemone sylvestris Marcrantha Bosanemoon HP 075 maart-april in potten in koude bak / juni-juli ter 

plekke / kiemt langzaam en onregelmatig / vers 

zaad gebruiken 



 

Anemone sylvestris White Splendour Bosanemoon HP  maart-april in potten in koude bak / juni-juli ter 

plekke / kiemt langzaam en onregelmatig / vers 

zaad gebruiken 
Anemone tomentosa  Anemoon HP 803 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Anoda christata Opal Cup Anoda A 195  
Anomatheca laxa  Iris HP  maart-april in zaaibakje in koude bak 

Anomatheca laxa  Iris HP  maart-april in zaaibakje in koude bak 

Anthemis punctata ssp Cupiana   758 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Anthemis tinctoria  Gele Kamille HP 588 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Anthemis tinctoria Cathy's Green Kamille HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Anthemis tinctoria E.C. Buxton Kamille HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Anthemis tinctoria Kelwayi Kamille HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Anthemis tinctoria Sacuce Hollandaise Kamille HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Anthemis tinctoria Wargrave Varieties Kamille HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Anthyllis vulneraria Coccinea Wondklaver HB 013 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Antigonon leptopus  Koraalklimmer HHP  maart op warmte, daarna naar beschermde koude 

bak 
Antirrhinum hispanicum  Spaanse Leeuwenbek A  februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus Apple Blossom Grote Leeuwenbek HHP  februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus Black Prince Grote Leeuwenbek HHP  februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus Day and Night Grote Leeuwenbek HHP  februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus Elegance Orange Grote Leeuwenbek HHP 081 februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 



 

Antirrhinum majus Frosty Lavender Bells Grote Leeuwenbek HHP  februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus Purple Wonder Grote Leeuwenbek HHP  februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus Red Grote Leeuwenbek HHP 082 februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus Ribbon Lavender Grote Leeuwenbek HHP  februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus Ribbon Rose Grote Leeuwenbek HHP 796 februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus Ribbon White Grote Leeuwenbek HHP  februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus Royal Bride Grote Leeuwenbek HHP  februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus nanum Black Prince Leeuwenbekje HHP 060 februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Antirrhinum majus nanum Mixed Leeuwenbekje HHP  februari-maart op warmte zaaien of september- 

oktober ter plekke / verspenen in plukjes / 

opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer 

Aquilegia chrysanta Yellow Queen Akelei HP 407 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Aquilegia rockii Roman Bronze Lage gevulde akelei HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aquilegia rockii Roman Bronze White Lage gevulde akelei HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aquilegia shockleyi  Lage Akelei HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Arabis blepharophylla   HP 348 maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / lichtkiemer, 

zaden niet of nauwelijks bedekken 

Arabis caucasia Pinkie Randjesbloem HP  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / lichtkiemer, 

zaden niet of nauwelijks bedekken 

Arabis caucasia Snowflake Rijstebrij / Scheefbloem HP 030 maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / lichtkiemer, 

zaden niet of nauwelijks bedekken 

Arabis ferdinandcoburgii Variegated  HP  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / lichtkiemer, 

zaden niet of nauwelijks bedekken 

Arabis koehleri   HP  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / lichtkiemer, 

zaden niet of nauwelijks bedekken 

Arabis procumbens Variegata  HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Arabis pumila   HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Arabis x arendsii Rosabella Scheefbloem HP  maart-april of juli-september zaaien / lichtkiemer 

Arctium minus  Gewone Klit HB  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Arctotis fastuosa Zulu Prince Bereoor HHA  februari-maart op warmte zaaien / april verspenen 

/ mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst 

Arctotis hybrida Yellow Bereoor HHA  februari-maart op warmte zaaien / april verspenen 

/ mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst 

Arenaria montana  Zandmuur HHP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Argemone polyanthemos syn. P. 

platyceras 
 Stekelige Papaver HHA 465  

Arisaema amvrense   HP  november-december of maart-april beschermd in 

koude bak 
Armeria girardii  Gerard's Engelsgras HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Armeria maritima Nifty Thrifty Witbont Engelsgras HP 700 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Armeria maritima  Engels gras HRP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Armeria maritima Alba Witbloeiend Engelsgras HRP 673 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Armeria maritima Splendens Engels gras HRP 001 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Armeria pseudoarmeria Bees hybrids Pinky Engels gras HP 580 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / 

uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Armeria pseudoarmeria Bees hybrids Softly Pink Engels gras HP 746 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / 

uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Artemisia absinthium  Absinth HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Artemisia lactiflora Elfenbein Bijvoet HP 002 februari-maart in zaaibakje in koude bak / 

verspenen / opkweken / oppotten / uitplanten als 

de kluit voldoende ontwikkeld is. 

Artemisia lactiflora Guizho Bijvoet HP  februari-maart in zaaibakje in koude bak / 

verspenen / opkweken / oppotten / uitplanten als 

de kluit voldoende ontwikkeld is. 



 

Artemisia ludoviciana Silver King Witte Alsem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Artemisia ludoviciana Silver Queen Witte Alsem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Aruncus dioicus  Geitenbaard HP 255 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Asarina erubescens  Leeuwenmuiltje HHP  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; kan een koudeperiode nodig hebben 

Asarina erubescens Bridal Bouquet Klimmende Gloxinia HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Asarina procumbens  Klokwinde HHP 405 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / 

uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Asarina scandens  Klokwinde A  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 



 

Asarina scandens  Klokwinde A  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asarina scandens  Klokwinde A  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asarina scandens  Klokwinde A  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asarina scandens Brides White Klokwinde A  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asarina scandens Joan Lorraine Klokwinde A  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asarina scandens roze Klokwinde A 383 februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asarina syn. Maurandia scandens  Klokwinde A  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 



 

Asarina syn. Maurandia scandens  Klokwinde A  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asarine purpusii Victoria Falls Klimmende Gloxinia HHA  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asarine wislizenis Red Dragon Leeuwenmuiltje HHA  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Asclepias curassavica Silky Gold Rode Zijdeplant HHP   
Asclepias physocarpa Moby Dick Zijdeplant HHP 256 maart-april in zaaibakje in koude bak; verspenen; 

opkweken; oppotten en uitplanten als de kluit goed 

doorworteld is. 

Asclepias syriaca  Parkietjesplant HP 177 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Asphodeline aestivus  Jonkerlelie HP  maart-april in zaaibakje in koude bak; verspenen; 

opkweken; oppotten en uitplanten als de kluit goed 

doorworteld is. 

Asphodeline lutea  Jonkerlelie HP 234 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / 

uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Aster ageratoides Ashvi Aster HP  maart-april en september-oktober koude bak 

Aster alpinus Dunkle Schoene Alpenaster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 



 

Aster alpinus Albus Alpenaster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster alpinus Happy End Alpenaster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster alpinus Pinkie Alpenaster HP 760 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster alpinus Violette Alpenaster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster amellus  Bergaster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster amellus Blue King Bergaster HP 699 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster amellus Schneekissen Bergaster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster amelus Lac de Geneve Bergaster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster chinensis   HHA  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster chinensis Florette Campagne  HHA  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 



 

Aster cordifolius Little Carlow Herfstaster HP 662 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster divaricatus  aster, witte bos- HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Aster divaricatus  Witte Bosaster HP 358 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Aster dumosus Jenny Herfstaster HP 924 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster dumosus Peter Harrison  HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster lateriflorus Horizontalis Aster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster lateriflorus Prince Aster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster laterifolius Horizontalis Aster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster novae-angliae Alma Potschke Nieuw Engelse Aster HP 687 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster novae-angliae Pierot Nieuw Engelse Aster HP 322 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 



 

Aster novae-angliae Violetta Nieuw Engelse Aster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster novae-belgii onbekend Nieuw-Nederlandse Aster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster novae-belgii Schone von Dietlikon Nieuw-Nederlandse Aster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster novae-belgii White Ladies Nieuw-Nederlandse Aster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Aster tataricus  Aster HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Aster umbellatus Weisser Schirm Schermaster HP 689 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Aster x frikardii Monch Aster HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Astilbe arendsii Bridal Veil Spirea HP 519 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Astilbe arendsii Fanal Spirea HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 



 

Astilbe arendsii Rheinland Spirea HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Astilbe arendsii Sister Theresa Spirea HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Astilbe chinensis Pumila Chinese Spirea HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Astilbe chinensis Pumila Chinese Spirea HP 520 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Asyneuma canescens  Klokjesbloem HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Aubretia  Argenteovariegata Blauwkussen HP  februari-maart of september-oktober in koude bak 

Aubretia  Blue Emperor Blauwkussen HP  februari-maart of september-oktober in koude bak 

Aubretia  Cascade Blue Blauwkussen HP  februari-maart of september-oktober in koude bak 

Aubretia  Cascade Purple Blauwkussen HP  februari-maart of september-oktober in koude bak 

Aurina saxatilis Gold Schildzaad HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Baptisia australis  Indigolupine, valse indigo HP  maart-april of augustus-september in zaaibakje in 

koude bak. 



 

Baptisia australis  Indigolupine, valse indigo HP  maart-april of augustus-september in zaaibakje in 

koude bak. 
Bellis perennis  Madeliefje HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Bergenia cordifolia  Schoenlappersplant HP  maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks  bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en 

uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke 

september-oktober. 

Bergenia cordifolia Abentglut Schoenlappersplant HP 083 maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks  bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en 

uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke 

september-oktober. 

Bergenia cordifolia Eroica Schoenlappersplant HP  maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks  bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en 

uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke 

september-oktober. 

Berteroa incana  Grijskruid A 141 maart-april in zaaibakje in koude bak / april-mei of 

september oktober ter plaatse, uitdunnen op 30 cm 

Brachyscome iberidifolia Blue Star  A  maart-april op warmte zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / afharden / na laatste 

nachtvorst uitplanten / lichtkiemer 

Brachyscome iberidifolia White Splendor  A  maart-april op warmte zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / afharden / na laatste 

nachtvorst uitplanten / lichtkiemer 

Browallia americana  Blauwklokje A 359 februari-maart op warmte zaaien / verspenen / 

koel opkweken (16C) / oppotten / mei afharden en 

uitplanten na laatste nachtvorst / lichtkiemer / dun 

zaaien 



 

Brugmansia  Peaches and Cream Brugmansia A  februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 

zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei 

afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Brugmansia  Rosenquartz x Rosamund Brugmansia A  februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 

zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei 

afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Brugmansia mollis  Brugmansia A  februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 

zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei 

afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Brugmansia sanguinea  Brugmansia A  februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 

zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei 

afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Brunnera macrophylla Variegata  HP 473 maart-april in koude bak 

Buddleia davidii Pink Delight Vlinderstruik HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Buddleja alternifolia  Vlinderstruik HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Buddleja davidii Lavender Color Vlinderstruik HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Buddleja davidii Summer Beauty Vlinderstruik HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Buddleja davidii Summer Lilac Vlinderstruik HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Buddleja weyeriana  Vlinderstruik HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Bupleurum  Bronze Beauty Doorwas A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Bupleurum rotundifolium  Doorwas A  eind januari-februari kamerkas/maart-april in 

zaaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 

30 cm/ter plekke maart-juni of september- 

oktober/uitdunnen op 30 cm 

Bupleurum rotundifolium  Doorwas A 114 eind januari-februari kamerkas/maart-april in 

zaaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 

30 cm/ter plekke maart-juni of september- 

oktober/uitdunnen op 30 cm 

Calceolaria biflora  Pantoffelplantje HR  januari-maart bij kamertemperatuur zaaien; niet 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; opkweken; mei 

afharden en uitplanten na laatste nachtvorst 

Calendula officinalis  Goudsbloem HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis  Goudsbloem HA 807 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Apricot Delight Goudsbloem A  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 



 

Calendula officinalis Buttermilk Baby Goudsbloem HA 386 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Coffee Cream Goudsbloem HA 408 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Double Goudsbloem HA 752 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Flashback Tuingoudsbloem HA 782 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Indian Prince Goudsbloem HA 409 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Little Orange Goudsbloem HA 781 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Pink Surprise Tuingoudsbloem HA 576 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Radio Goudsbloem HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Sherbert Fizz Goudsbloem HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Small Tuingoudsbloem HA 794 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 



 

Calendula officinalis Spider Goudsbloem HA 387 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Surprise Goudsbloem HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis Touch of Red Mixed Goudsbloem HA 388 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Calendula officinalis nana Fruit Twist Dwerg Goudsbloem HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / 

eventueel toppen 

Callistephus chinensis  Zomeraster A  maart-mei bij kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / uitplanten na de 

laatste nachtvorst 
Callistephus chinensis Blue Ribbon Compact Dwergzomeraster A  maart-mei bij kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / uitplanten na de 

laatste nachtvorst / ter plekke in mei 

Callistephus chinensis Matsumoto Blue Zomeraster A  maart-mei bij kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / uitplanten na de 

laatste nachtvorst 
Callistephus chinensis Silver Tower  A  maart-mei bij kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / uitplanten na de 

laatste nachtvorst 
Campanula grossekii  Klokjesbloem HP  maart-april in zaaibakje in koude bak; verspenen; 

opkweken; oppotten en uitplanten als de kluit goed 

doorworteld is. 

Campanula lactiflora Loddon Anna Melkklokje HP   
Campanula lactiflora Prichard Variety Melkklokje HP 249  
Campanula lactiflora White Pouffe Breedblad Klokjesbloem HP   
Campanula latifolia Alba Breedblad Klokjesbloem HP 698 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen op 15 cm; 

uitplanten/verplanten/ eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 



 

Campanula latifolia Eriocarpa Breedblad Klokjesbloem HP 168 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen op 15 cm; 

uitplanten/verplanten/ eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula latifolia Hattem Breedblad Klokjesbloem HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen op 15 cm; 

uitplanten/verplanten/ eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula latifolia Macrantha Breedblad Klokjesbloem HP 197 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen op 15 cm; 

uitplanten/verplanten/ eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula medium Poem Marietteklokje HB  maart-april of juli-september ter plekke zaaien / 

kiemplanten beschermen 
Campanula persicifolia Alba Prachtklokje HP 055 maart-april in zaaibakje of potje onder glas zaaien / 

ter plekke eind april-begin mei en september 

oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. 

Campanula persicifolia Alba Plena Prachtklokje HP  maart-april of juli-september ter plekke zaaien / 

kiemplanten beschermen 
Campanula persicifolia blauw Prachtklokje HP  maart-april of juli-september ter plekke zaaien / 

kiemplanten beschermen 
Campanula persicifolia Telham Beauty Prachtklokje HP 761 maart-april in zaaibakje of potje onder glas zaaien / 

ter plekke eind april-begin mei en september 

oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. 

Campanula platycodon  Klokjesbloem HP  maart en september te plekke zaaien / uitdunnen 

op 5 cm 
Campanula portenschlagiana Porto Klokjesbloem HP  maart en september te plekke zaaien / uitdunnen 

op 5 cm 
Campanula poscharskyana  'Kruip'-klokjesbloem HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 



 

Campanula poscharskyana Blauranke 'Kruip'-klokjesbloem HP 014 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula poscharskyana E.H. Frost Klokjesbloem HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula prenantoides  Klokjesbloem HP  maart-april in zaaibakje in koude bak; verspenen; 

opkweken; oppotten en uitplanten als de kluit goed 

doorworteld is. 

Campanula punctata Alba Edelklokje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula punctata Pink Octopus Edelklokje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula punctata Rubriflora Edelklokje HP 061 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula pyramidalis  Klokjesbloem HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula pyramidalis Blue Klokjesbloem HP 169 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 



 

Campanula rapunculoides  Akkerklokje HP 697 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula takesimana Alba Klokjesbloem HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula takesimana Elisabeth Klokjesbloem HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula takesimana Elizabeth Klokjesbloem HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula thyrsoides  Rotsklokje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Campanula trachelium  Ruigklokje HP   
Canna indica  Bloemriet HP  januari-februari in zaaibakje in kamerkasje voor 

bloei in de zomer van hetzelfde jaar, maart en 

september in koude bak voor bloei volgende jaar 

mei. 
Canna indica var. limbata  Bloemriet HP  maart-april 12 dagen kamertemperatuur; vijlen 

en/of weken; kiemplanten vorstvrij overwinteren 

Canna patens Lucifer Bloemriet HP  januari-februari in zaaibakje in kamerkasje voor 

bloei in de zomer van hetzelfde jaar, maart en 

september in koude bak voor bloei volgende jaar 

mei. 
Canna x generalis Brilliant Bloemriet HP  januari-februari in zaaibakje in kamerkasje voor 

bloei in de zomer van hetzelfde jaar, maart en 

september in koude bak voor bloei volgende jaar 

mei. 



 

Canna x generalis City of Portland Bloemriet HP  januari-februari in zaaibakje in kamerkasje voor 

bloei in de zomer van hetzelfde jaar, maart en 

september in koude bak voor bloei volgende jaar 

mei. 
Canna x generalis Orange Perfection Bloemriet HP  januari-februari in zaaibakje in kamerkasje voor 

bloei in de zomer van hetzelfde jaar, maart en 

september in koude bak voor bloei volgende jaar 

mei. 
Canna x generalis Picasso Bloemriet HP  januari-februari in zaaibakje in kamerkasje voor 

bloei in de zomer van hetzelfde jaar, maart en 

september in koude bak voor bloei volgende jaar 

mei. 
Capsicum annuum Atris F1 Punt-paprika A   
Capsicum annuum Mavras F1 paprika, Zwarte A   
Capsicum annuum Shishitou  A   
Capsium annuum Mme Jeanette  A   
Cardiospermum halicacabum  Ballonnenplant A  maart-mei 

Carex pendula  Hangende Zegge HP 299 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Carex pseudocyperus  Cyperzegge HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Carex muskingumensis Oehme Zegge HP 809 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Carthamus tinctorius  Saffloer A   
Caryopteris divaricata  Blauwe Spirea HP  juli-september in potjes of zaaibakje of ter plekke 

zaaien / zaden licht bedekken, 

lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming 

bieden 



 

Caryopteris incana Sunshine Blue Blauwe Spirea HP  juli-september in potjes of zaaibakje of ter plekke 

zaaien / zaden licht bedekken, 

lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming 

bieden 
Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue Blauwe Spirea HP 452 juli-september in potjes of zaaibakje of ter plekke 

zaaien / zaden licht bedekken, 

lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming 

bieden 
Caryopteris x clandonensis Kew Blue Blauwe Spirea HP  juli-september in potjes of zaaibakje of ter plekke 

zaaien / zaden licht bedekken, 

lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming 

bieden 
Catalpa bignonioides Aurea Trompetboom Boom 513 maart-april of september-oktober in zaaibakje in 

koude bak 
Catananche caerula Alba Strobloem HP 086 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Catananche caerula Major Blauwe strobloem HP 651 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centaurea atropurpurea  Perzische Korenbloem HP   
Centaurea bella Zaad Annemarie  HP  maart-april in zaaibakje in koude bak; verspenen; 

opkweken; oppotten en uitplanten als de kluit goed 

doorworteld is. 

Centaurea cyanus  Wilde korenbloem HA 062 maart-april of september-oktober ter plekke 

zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen 

op 15 cm; 
Centaurea cyanus Black Ball Wilde Korenbloem HA 497 maart-april of september-oktober ter plekke 

zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen 

op 15 cm; 
Centaurea cyanus Blanche Wilde Korenbloem HA 618 maart-april of september-oktober ter plekke 

zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen 

op 15 cm; 



 

Centaurea cyanus Cathy Wilde Korenbloem HA 498 maart-april of september-oktober ter plekke 

zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen 

op 15 cm; 
Centaurea cyanus Classic Fantastic Wilde Korenbloem HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden bedekken, donkerkiemer / uitdunnen op 15 

cm; 
Centaurea cyanus Double Wilde korenbloem HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden bedekken, donkerkiemer / uitdunnen op 15 

cm; 
Centaurea cyanus lila van Catherine Wilde korenbloem HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden bedekken, donkerkiemer / uitdunnen op 15 

cm; 
Centaurea cyanus Tall Mixed Wilde Korenbloem HA 498 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden bedekken, donkerkiemer / uitdunnen op 15 

cm; 
Centaurea dealbata  Perzische Korenbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centaurea dealbata Steenbergii Perzische Korenbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centaurea hypoleuca John Coults Perzische Korenbloem HP 142 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centaurea iberica  Knoopkruid HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Centaurea macrocephala  Gele Korenbloem HP 762 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centaurea montana Alba Bergkorenbloem HP 087 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centaurea montana Amethyst in Snow Bergkorenbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centaurea montana Grandiflora Bergkorenbloem HP 501 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centaurea montana Nigra Bergkorenbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centaurea nigra  Zwart knoopkruid HP 116 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centaurea scabiosa  Grote Centaurie HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Centranthus macrospipon  Spoorbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centranthus ruber Albus Spoorbloem HP 117 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centranthus ruber Coccineus Spoorbloem HP 118 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Centratherum intermedium  Korenbloem HHP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Cephalaphora aromatica  Ananasplantje HHP  februari in zaaibakje op kamertemperatuur/maart- 

april in koude bak zaaien; verspenen; koeler 

opkweken; oppotten; als de kluit voldoende 

doorworteld is uitplanten 

Cephalaria dipsacoides  Reuze Scabiosa HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Cephalaria gigantea  Reuze Scabiosa HP 284 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Cephalaria leucantha Trenta Reuze Scabiosa HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Cephalaria tehi  Reuze Scabiosa HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Cerastium arvense kruipertje vijverterras r.b. C. 

poscharskyana 
Hoornbloem HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje in 

koude bak 
Cerastium tomentosum  Hoornbloem HP 475 maart-april of september-oktober in zaaibakje in 

koude bak 
Ceratotheca triloba Alba Afrikaans Vingerhoedskruid A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Cerinthe major  Wasbloem HA   
Cerinthe major Yellow Gem Wasbloem HA   
Chaenorrhinum organifolium  Dwergleeuwenbek HP   
Chaerophyllum hirsutum Roseum Chaerophyllum HP  Gecontroleerd zaaien: Kiemtemperatuur 20°C. 

Maart - april in potten in de koude bak. Kiemtijd 14- 

21 dagen. Ter plekke zaai je in maart - april en 

september - oktober. 
Chasmanthium latifolium  Plat-aar gras HP 456 maart-april op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / oppotten / 

september: uitplanten 
Chasmanthium latifolium  Plat-aar gras HP 456 maart-april bij kamertemperatuur zaaien; 

verspenen; koeler opkweken; oppotten; september 

uitplanten 
Cheiranthus cheiri Blood Red Muurbloem HB  mei-juni ter plekke zaaien / zaden bedekken / 

uitdunnen op 15 cm afstand / toppen bij 7,5 cm 

hoogte 
Cheiranthus cheiri Blood Red Muurbloem HB  gecontroleerd zaaien: maart in potjes in 

kamerkasje, april in (alternatieve) koude bak / ter 

plekke: mei-juni / bedekken / uitdunnen op 15 cm 

afstand / toppen bij 7,5 cm hoogte 



 

Cheiranthus cheiri Dawn Chorus Muurbloem HB  mei-juni ter plekke zaaien / zaden bedekken / 

uitdunnen op 15 cm afstand / toppen bij 7,5 cm 

hoogte 
Cheiranthus cheiri Harpur Crewe Muurbloem HB  mei-juni ter plekke zaaien / zaden bedekken / 

uitdunnen op 15 cm afstand / toppen bij 7,5 cm 

hoogte 
Cheiranthus cheirii Charity Yellow Muurbloem HB  mei-juni ter plekke zaaien / zaden bedekken / 

uitdunnen op 15 cm afstand / toppen bij 7,5 cm 

hoogte 
Cheiranthus cheirii Dawn Chorus Muurbloem HB 696 mei-juni ter plekke zaaien / zaden bedekken / 

uitdunnen op 15 cm afstand / toppen bij 7,5 cm 

hoogte 
Chelone obliqua  Schildpadbloem HP 453 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Chelone obliqua Alba Schildpadbloem HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Chionochloa flavicans  Chionochlo HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Chionochloa flavicans  Siergras HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Chrysanthemum  Emperor of China Margriet HP  maart-april of juli-september in rijen ter plekke 

zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels 

uitdunnen in het voorjaar 
Chrysanthemum coccineum Robison Red Margriet   maart-april of juli-september in rijen ter plekke 

zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels 

uitdunnen in het voorjaar 
Chrysanthemum coronarium Primrose Gem Chrysant A 451  



 

Chrysanthemum leucanthemum  Margriet HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Chrysanthemum maximum  Grootbloemige Margriet HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Chrysanthemum parthenium  Moederkruid HP   
Chrysanthemum segetum German Flag Ganzebloem A   
Chrysanthemum tricolor  Chrysant HA 810 maart-april (kiem 2 weken uiterlijk) of september- 

oktober (kiem voorjaar erop) ter plekke 

zaaien/lichtkiemer, zaden nauwelijks bedekken. 

Chrysanthemum weyrichii Sweet Peg Moederkruid HP   
Cichorium endivia  Andijvie nummer vijf 2 HP   
Cichorium intybus  Wilde Cichorei HP 431 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Cirsium japonicum White Frosted Variegated Japanse Vederdistel HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Cirsium rivulare Atropurpureum Oeverdistel HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Clematis alpina  bosrank, kleinbloemige HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Clematis heracleifolia Cassandra Clematis HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Clematis heracleifolia Cote d'Azur Clematis HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Clematis heracleifolia Eclips Clematis HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Clematis heracleifolia Purple Princess Clematis HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Clematis integrifolia Floris V Clematis HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Clematis tanguticagroep Aureolin Clematis HP 292 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Cleome hasslerana Surprise Kattensnor A  februari-maart op kamertemperatuur / voorzichtig 

verspenen / oppotten / mei afharden en uitplanten 

na laatste nachtvorst 

Cleome spinosa Pink Queen Kattensnor A  februari-maart op kamertemperatuur / voorzichtig 

verspenen / oppotten / mei afharden en uitplanten 

na laatste nachtvorst 

Cleome spinosa Rose Queen Kattensnor A  februari-maart op kamertemperatuur / voorzichtig 

verspenen / oppotten / mei afharden en uitplanten 

na laatste nachtvorst 



 

Cleome spinosa Sparkler Pink Kattensnor A  februari-maart op kamertemperatuur / voorzichtig 

verspenen / oppotten / mei afharden en uitplanten 

na laatste nachtvorst 

Cleome spinosa Cherry Queen Kattensnor A  februari-maart op kamertemperatuur / voorzichtig 

verspenen / oppotten / mei afharden en uitplanten 

na laatste nachtvorst 

Cleome spinosa Classic White Kattensnor A  februari-maart op kamertemperatuur / voorzichtig 

verspenen / oppotten / mei afharden en uitplanten 

na laatste nachtvorst 

Cleome spinosa Helen Campbell Kattensnor A 677 februari-maart op kamertemperatuur / voorzichtig 

verspenen / oppotten / mei afharden en uitplanten 

na laatste nachtvorst 

Cleome spinosa Mixed Kattensnor A  februari-maart op kamertemperatuur / voorzichtig 

verspenen / oppotten / mei afharden en uitplanten 

na laatste nachtvorst 

Cleome spinosa Violet Queen Kattensnor A 235 februari-maart op kamertemperatuur / voorzichtig 

verspenen / oppotten / mei afharden en uitplanten 

na laatste nachtvorst 

Cleome spinosa White Queen Kattensnor A 678 februari-maart op kamertemperatuur / voorzichtig 

verspenen / oppotten / mei afharden en uitplanten 

na laatste nachtvorst 

Clinopodium vulgare  Borstelkrans HP 681 maart-april in potje of zaaibakje in kamerkasje / 

koeler opkweken en als de plant voldoende 

ontwikkeld is in de tuin uitplanten. 

Cobaea scandens  Klokwinde HHP  januari-februari in potten in kamerkasje / zanderige 

zaaigrond / maart in zaaibakje of potten onder glas 

/ zaden verticaal in de zaaigrond / na kiemen koeler 

opkweken / uitplanten na laatste nachtvorst / bloei 

80 dagen na kiemen 



 

Cobaea scandens Alba Klokwinde HHP 286 januari-februari in potten in kamerkasje / zanderige 

zaaigrond / maart in zaaibakje of potten onder glas 

/ zaden verticaal in de zaaigrond / na kiemen koeler 

opkweken / uitplanten na laatste nachtvorst / bloei 

80 dagen na kiemen 

Cobaea scandens Purple Klokwinde HHP 940 januari-februari in potten in kamerkasje / zanderige 

zaaigrond / maart in zaaibakje of potten onder glas 

/ zaden verticaal in de zaaigrond / na kiemen koeler 

opkweken / uitplanten na laatste nachtvorst / bloei 

80 dagen na kiemen 

Cobaea scandens Purple Klokwinde HHP  januari-februari in potten in kamerkasje / zanderige 

zaaigrond / maart in zaaibakje of potten onder glas 

/ zaden verticaal in de zaaigrond / na kiemen koeler 

opkweken / uitplanten na laatste nachtvorst / bloei 

80 dagen na kiemen 

Codonopsis clematidea  Tijgerklokje HP  maart-april in zaaibakje in koude bak; evt. een 

koudebehandeling 
Codonopsis lanceolata  Tijgerklokje HP  maart-april in zaaibakje in koude bak; evt. een 

koudebehandeling 
Codonopsis pilosula  Windklokje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Codonopsis rotundifolia  Windeklokje HP 330 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Collomia grandiflora  Collomia A  maart-april onder glas / voorkeur voor ter plekke in 

april 
Collomia grandiflora  Collomia A   
Commelina tuberosa Alba Spinkruid HP 390 maart in zaaibakje of kweekbakje in beschermde 

(alternatieve) koude bak. 
Commelina tuberosa Blue Blauw Spinkruid HHP 389 maart in zaaibakje of kweekbakje in beschermde 

(alternatieve) koude bak. 



 

Consolida regalis White cloud Wilde Ridderspoor HA 910 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Coreopsis grandiflora Early Sunrise Meisjesogen HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Coreopsis grandiflora Sonnenkind Meisjesogen HP 454 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Coreopsis lanceolata Baby Gold Meisjesogen HHP 654 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Coreopsis tinctoria  Meisjesogen A  maart-april onder glas zaaien / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer / verspenen / koeler 

opkweken / mei afharden en uitplanten na de 

laatste nachtvorst 
Coreopsis tinctoria Bicolor Meisjesogen A  maart-april onder glas zaaien / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer / verspenen / koeler 

opkweken / mei afharden en uitplanten na de 

laatste nachtvorst 
Coreopsis tinctoria Carmen Meisjesogen A  maart-april onder glas zaaien / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer / verspenen / koeler 

opkweken / mei afharden en uitplanten na de 

laatste nachtvorst 
Coreopsis tinctoria Mahogany Midget Meisjesogen A 088 maart-april onder glas zaaien / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer / verspenen / koeler 

opkweken / mei afharden en uitplanten na de 

laatste nachtvorst 
Coreopsis tinctoria Plains Bicolor Meisjesogen A 089 maart-april onder glas zaaien / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer / verspenen / koeler 

opkweken / mei afharden en uitplanten na de 

laatste nachtvorst 
Coreopsis verticulata Moonbeam Meisjesogen HP   



 

Coreopsis verticulata Zagreb Meisjesogen HP   
Cortusa matthioli  Cortusa HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Cosmidium burridgeanum Philippine'  A 510 maart-april zaaien / verspenen / uitplanten na 

laatste nachtvorst 
Cosmos bipinnatus Aldebaran Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus All Sorts Mixed Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Dazzler Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Double Click Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 



 

Cosmos bipinnatus Double Click Mixed Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Mixed Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Mixed Colours Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Picotee Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Psyche White Cosmea HA 784 maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Purity Cosmea TA 171 maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ 

ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 



 

Cosmos bipinnatus Rubenza Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ 

ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Rubenza Cosmea HA 606 maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ 

ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Sea Shells Mixed Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Sea Shells Mixed Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Sensation Mixed Cosmea HA 170 maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos bipinnatus Sonata White Cosmea HHA 410 maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ 

ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 



 

Cosmos bipinnatus Vega Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos sulphureus  Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos sulphureus  Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos sulphureus Bright Lights Cosmea TA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos sulphureus Crest Red Cosmea TA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos sulphureus Firework Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 



 

Cosmos sulphureus Klondike Bright Lights Cosmea HHA 645 maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ 

ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos sulphureus Ladybird Orange Scarlet Cosmea TA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos sulphureus Ladybird Scarlet Cosmea TA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos sulphureus Polidor Cosmea HA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cosmos sulphureus Sunset Cosmea TA  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Cotula hispida  Vedermos HP  februari-maart in zaaibakje in koude bak 

Crambe abyssinica Serenata Afrikaanse Bolletjeskool A 793 maart-april ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm 

Crepis rubra Rosea Streepjeskruid HA 361  



 

Crocosmia cultivar George Davison Montbretia HP  maart-april of augustus-oktober gecontroleerd 

zaaien / vijlen en voorweken/ kiemplanten 

beschermd laten overwinteren. 

Crocosmia cultivar Lucifer Montbretia HP 120 maart-april of augustus-oktober gecontroleerd 

zaaien / vijlen en voorweken/ kiemplanten 

beschermd laten overwinteren. 

Cryptotaena japonica Atropurpurea Japanse (sier)Peterselie HP 391 maart-april of augustus-oktober ter plekke zaaien. 

Cucumis dipsaceus  Distelkomkommertje A   
Cucumis melo Cantaloupe Meloen A   
Cucumis melo Cantaloupe Meloen A   
Cucumis melo Charentais Kiwano A   
Cucumis melo Minnesota Midget Kiwano A   
Cucumis melo Petit Gris de Rennes Kiwano A   
Cucumis metuliferus  Kiwano A   
Cucumis myriocarpus  Gestreept 

Stekelkomkommertje 
A   

Cucumis sativus Brodee de Russie Russisch Kantwerk A   
Cucumis sativus Bush Champion Russisch Kantwerk A   
Cucumis sativus Delikatess Augurk A   
Cucumis sativus Restina F1 Augurk A  eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 

tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 

opkweken / uitplanten 

Cucumis sativus Straight Eight Komkommer A   
Cucumis sikkim Keizer Alexander Sikkimkomkommer A   
Cuphea ilavea Firefly Luciferplant HA  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Cuphea ilavea Summer Medley Luciferplant A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 



 

Cuphea ilavea Tiny (Mice) Tim Luciferplant A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Cuphea lanceolata Purple Luciferplant HA 350 maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Curcubita pepo Acorn pompoen, Eikelvormige winter- A   

Curcubita pepo Acorn pompoen, Eikelvormige winter- A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Curcubita pepo Ae Hobak Courgette A  eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 

tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 

opkweken / uitplanten 

Curcubita pepo Butternut Pompoen A  eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 

tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 

opkweken / uitplanten 

Curcubita pepo Green Cushaw Squash pompoen, Peervormige A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Curcubita pepo Nero di Milano Courgette A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Curcubita pepo Platte de Boer (Patty Pan) pompoen, Winter- A  eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 

tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 

opkweken / uitplanten 

Curcubita pepo Uchiki Kuri pompoen, Winter- A  eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 

tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 

opkweken / uitplanten 

Curcubita pepo Zucchini Courgette A  eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 

tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 

opkweken / uitplanten 



 

Curcubito   Sierkalebas A  eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 

tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 

opkweken / uitplanten 

Curcubito ficifolia  pompoen, Vijgeblad- A  eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 

tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 

opkweken / uitplanten 

Curcubito maxima  pompoen, Zomer- A  eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 

tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 

opkweken / uitplanteeind maart, begin april op 

kamertemperatuur/april tot eind mei ter plekke / 

verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten 

Curcubito maxima  Walvismeloen A  eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 

tot eind mei ter plekke / verspenen/uitdunnen / 

opkweken / uitplanten 

Cymbalaria muralis  Muurleeuwenbek HP 780 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Cynoglossum amabile Blue Shower Chinees Vergeet-me-nietje HHA 122 maart of september in zaaibakje of potten onder 

glasof direct ter plaatse zaaien / voor gespreide 

bloei bij ter plekke zaaisels dit enige malen herhalen 

tot in juni / donkerkiemer 

Cynoglossum amabile Chillout Chinees Vergeet-me-nietje HHA  maart of september in zaaibakje of potten onder 

glasof direct ter plaatse zaaien / voor gespreide 

bloei bij ter plekke zaaisels dit enige malen herhalen 

tot in juni / donkerkiemer 

Cynoglossum amabile Firmament Chinees Vergeet-me-nietje HHA  maart of september in zaaibakje of potten onder 

glasof direct ter plaatse zaaien / voor gespreide 

bloei bij ter plekke zaaisels dit enige malen herhalen 

tot in juni / donkerkiemer 



 

Cynoglossum amabile Pink Shower Chinees Vergeet-me-nietje HHA 121 maart of september in zaaibakje of potten onder 

glasof direct ter plaatse zaaien / voor gespreide 

bloei bij ter plekke zaaisels dit enige malen herhalen 

tot in juni / donkerkiemer 

Dahlia  Bishop of Auckland Dahlia HHHHP 

P 
467 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia  Bishop of Llandaff Dahlia A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia  Bishops Children Mix Dahlia A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia  Disco Mix Dahlia A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia  Fresco Dahlia A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia  Garden Festival Dahlia HHP 683 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia  Jewel Dahlia HHP 515 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia  Mixed Dahlia HHP 647 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia  Redskin Dwergdahlia HHP  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 



 

Dahlia  Redskin Salmon Dahlia HHP 656 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia bal Night Queen Dahlia (bal) A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia bal Onesta  A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia cactus New York Dahlia (cactus) A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia coccinea species Mixed  HHP  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia compact Black dahlia, Compacte park- A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia decoratief Dutch Gold Dahlia (decoratief) A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia decoratief Vectra Dahlia (decoratief) A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia halfgevuld Beaujolais Dahlia A 466 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia halskraag collerette Orange Dahlia A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 



 

Dahlia halskraag collerette oranje Dahlia, (halskraag) A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia halskraag collerette Pink Dahlia A 039 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia halskraag collerette Violette Dahlia A 038 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia topmix compact Red dahlia, Compacte park- A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia topmix compact Yellow dahlia, Compacte park- A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia variabilis Grootbloemige Reuzen Dahlia A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia variabilis Mixed Dahlia A  februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia waterlelie Eveline Dahlia (bal) A 303 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia waterlelie Glory of Heemstede Dahlia (decoratief) A 304 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia waterlelie Jewel Dahlia HHP 515 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 



 

Dahlia waterlelie Mixed Dahlia A 351 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia waterlelie Morning Dew Dahlia (waterlelie) A 574 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Dahlia waterlelie Onesta Dahlia (waterlelie) A 302 februari-maart op kamertemperatuur zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Datura innoxia Inka Doornappel A   
Datura metel  Doornappel HHP   
Datura metel  Doornappel A   
Datura metel Blackcurrant swirl Doornappel A   
Datura metel Purple Doornappel HHP   
Daucus carota Neptun F1 Wortel HB  maart bij kamertemperatuur of april-mei ter plekke 

zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken 

/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 

Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 

bescherming bieden. 

Delosperma cooperii  Vast ijskruid HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Delosperma cooperii Mesa Verde Vast ijskruid HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Delosperma deschampsi  Vetkruid HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Delosperma nubigenum  Vetkruid HP  maart-april in zaaibakje in koude bak. 

Delphinium  `Giant Pacific´ Ridderspoor HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium  `Giant Pacific´ Ridderspoor HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium  Gletscherwasser Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium ajacis  Wilde Ridderspoor HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / 

bescherming bieden / pas op met slakkenvraat. 

Delphinium ajacis Earl Grey Wilde Ridderspoor HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / 

bescherming bieden / pas op met slakkenvraat. 

Delphinium ajacis Early Bird Blue Wilde Riddespoor A 477 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / 

bescherming bieden / pas op met slakkenvraat. 



 

Delphinium ajacis Early Bird Mixed Wilde Riddespoor A  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / 

bescherming bieden / pas op met slakkenvraat. 

Delphinium ajacis Early Bird Mixed Wilde Riddespoor A 476 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / 

bescherming bieden / pas op met slakkenvraat. 

Delphinium ajacis Pink Selection Wilde Ridderspoor HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / 

bescherming bieden / pas op met slakkenvraat. 

Delphinium belladonna Casa Blanca Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium belladonna Volkerfrieden Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium consolida Exquisite Blue Bell Koningsridderspoor A  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Delphinium consolida Imperial Koningsridderspoor HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 



 

Delphinium consolida Mixed Koningsridderspoot HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Delphinium elatum Lanzentrager Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride als Amadeus Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride als Faust Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride Cameliard Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride Clear Spring B/B (Blue/Black) Ridderspoor HP 641 maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



 

Delphinium elatum hybride Clear Spring B/L (Blue/lilac) Ridderspoor HP 254 maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride Clear Spring B/W (Blue/White) Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride Langdon's Royal Flush Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride Magic fountains Sky Blue Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride Mixed Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride Pacific Giant Astolat Ridderspoor HP 928 maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



 

Delphinium elatum hybride Pacific White Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride Pagan Purples Ridderspoor HP 563 maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum hybride Salmon Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium elatum pacific hybride Gletscherwasser Ridderspoor HP 257 maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium exquisite Blue Bell Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium grandiflorum Blue Butterfly Chinese Ridderspoor HP 090 maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



 

Delphinium grandiflorum Blue Diamonds Chinese Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium grandiflorum Blauer Zwerg Chinese Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium grandiflorum White Butterfly Chinese Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium maackianum  Ridderspoor HP 813 maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium pacific giant Astolat Ridderspoor HP 814 maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium pacific hybride Galahad Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



 

Delphinium pacific hybride Gletscherwasser Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium requienii  Ridderspoor HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium requienii Stavesacre Ridderspoor HHP  maart bij kamertemperatuur in potten met 

bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / 

verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei 

afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter 

plekke september-oktober. 

Delphinium x cultorum Tall Black Knight Ridderspoor HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Delphinium x elatum Arctic Ridderspoor HP 795 maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Dendranthema indicum   A  maart koude bak in zaaibakje of zaaibakje 

Deschampsia cespitosa  Ruwe Smele HP 815 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 



 

Deschampsia cespitosa Goldtau Ruwe Smele HP 816 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Deschampsia cespitosa Tardiflora Ruwe Smele HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Dianthus alpina  Anjer HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Dianthus amurensis Siberian Blues Anjer HP 362 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus armeria  Ruige Anjer HP 779 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus barbatus  Duizendschoon HB  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus barbatus Blood Red Duizendschoon HB  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Dianthus barbatus Mixed Duizendschoon HB  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus barbatus Pink Duizendschoon HB  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus barbatus Roundabout Duizendschoon HB  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus barbatus var. Nigrescens Duizendschoon HB  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus barbatus nigrescens Pink Duizendschoon HB 401 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus barbatus nigrescens Sooty Duizendschoon HB  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus carthusianorum  Karthuizeranjer HP 031 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Dianthus caryophyllus  Charbaudanjer HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus caryophyllus Odessa Red Grasanjer HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus caryophyllus Pretty Surprise Anjer HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus chinensis Black and White Minstrels Chinese anjer HP  maart zaaien bij koele (15 graden Celsius) 

temperatuur / verspenen / mei afharden en vanaf 

september uitplanten 
Dianthus chinensis Chiba Purple Chinese anjer HP  maart zaaien bij koele (15 graden Celsius) 

temperatuur / verspenen / mei afharden en vanaf 

september uitplanten 
Dianthus chinensis Heddewigii Chinese anjer HP  maart zaaien bij koele (15 graden Celsius) 

temperatuur / verspenen / mei afharden en vanaf 

september uitplanten 
Dianthus deltoides Albiflorus Steenanjer HP 006 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus deltoides Arctic Fire Steenanjer HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus deltoides Flashing Lights Steenanjer HP 609 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Dianthus deltoides Maiden Pink Steenanjer HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus deltoides Mixed Steenanjer HP 748 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus deltoides Splendens Steenanjer HP 005 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus deltoides Zing Red Steenanjer HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus knappii  Anjer HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus plumarius  Anjer HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus superbus Albus Prachtanjer HP 402 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Dianthus superbus Fringed Pink Prachtanjer HHP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Dianthus superbus Fringed Pink Prachtanjer HHP 657 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Didiscus caeruleus  kantbloem, Blauwe A   
Dierama pendulum   HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Dierama pendulum Blackbird  HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Dierama pendulum Spring Dancer  HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Dierama pulcherrimum   HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Dierama pulcherrimum  Hengel van de Engelen HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Dierama species Mixed  HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Dietes iridioides  Zuid-afrikaanse Iris Bol   



 

Digitalis ferrugina  Roestig vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis ferrugina Gigantea Roestig vingerhoedskruid HB 323 maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis grandiflora  Vingerhoedskruid HP  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis grandiflora  Vast Vingerhoedskruid HP 188 maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis heywoodii  Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis lamarckii syn lanata  vingerhoedskruid, grieks HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis leavigata Gracea Vingerhoedskruid, vast HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 



 

Digitalis lutea  Geel vingerhoedskruid HP  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis mertonensis  Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis mertonensis  Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis mertonensis  Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis mertonensis Summer King Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis mertonensis Summer King Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis obscura  Vast Vingerhoedskruid HP  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 



 

Digitalis parviflora Milk Chocolate Chocolade Vingerhoedskruid HHP  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis purpurea  Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis purpurea Apricot Delight Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis purpurea Cream Bell Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis purpurea Dikkie Vingerhoedskruid HB 305 maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis purpurea Mertonensis Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis purpurea Pams Choice Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 



 

Digitalis purpurea Pam's Choice Vingerhoedskruid HB 931 maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis purpurea Purple Spot Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis purpurea Rose Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis purpurea Suttons Apricot Vingerhoedskruid HB  maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis purpurea White Spot Vingerhoedskruid HB 932 maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Digitalis thapsi Spanish Peaks Slanke Vingerhoedskruid HB 326 maart-april of juli-september in zaaibakje onder 

glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen 

op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of 

nauwelijks bedekken 

Dimorphotheca sinuata Salmon Queen Satijnbloem HHA   
Dolichos lab lab  Hyacinthboon HHA   
Dolichos lab lab  Hyacinthboon HHA  april zaaien / mei opkweken/afharden / juni 

uitplanten 



 

Doronicum orientale  Voorjaarszonnebloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Doronicum orientale Little Leo Voorjaarszonnebloem HP 734 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Doronicum orientale Magnificum Voorjaarszonnebloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Doronicum pardalianches Goldstrauss Voorjaarszonnebloem HP 172 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Dorycnium hirsutum   HHP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Dorycnium hirsutum   HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea  Green Jewel Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Alba Rode Zonnehoed HP 199 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Echinacea ex Alba (White Lustre) Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Alba Stvw Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Auguskonigin Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Baby Swan Pink Lage Zonnehoed HP 411 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex BB Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Bravado Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Bright Star Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Doppeldecker Rode Zonnehoed HP 650 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Echinacea ex Doubledecker Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Fatal Atraction Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Green Envy Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Green Jewel Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Hot Summer Zonnehoed   maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Kim's Knee High Lage Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Magnus Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Prairie Splendor Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Echinacea ex Primadonna Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Primadonna Deep Rose Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Razzmatazz Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex RB Rode Zonnehoed HP 524 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Ruby Giant Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Ruby Glow Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Ruby Star Rode Zonnehoed HP 203 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Summer Cocktail Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Echinacea ex Summer Sky Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Sunrise Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Sunset Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Twilight Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex VBO Rode Zonnehoed HP 523 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex White Zonnehoed HP 573 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex White Swan Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea pallida  Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Echinacea pallida  Rode Zonnehoed   maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Avalanche Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Catharina Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Green Edge Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Harvest Moon Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Irresistible Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Magnus Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Pixie Meadowbrite Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Echinacea ex Summer Breeze Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea ex Tiki Torch Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinacea pallida  Rode Zonnehoed HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Echinops ritro  Kogeldistel HP 258 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Echinops spaerocephalon  Kogeldistel HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Echium albicans  Slangenkruid A  maart in zaaibakje binnen 

Echium brevirame  Slangenkruid A  maart in zaaibakje binnen 

Echium plantagineum  Slangenkruid HA 627  
Echium plantagineum Dwarf Bedding Mix Slangenkruid    
Echium russicum  Slangenkruid    
Emilia javanica  Emilia A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Emilia javanica Irish Poet Emilia A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 



 

Eragrostis elegans  Liefdesgras A 819 maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een 

koudeperiode / ter plekke vanaf april en september- 

oktober (kiem voorjaar erop) 

Erigeron annuus  Zomerfijnstraal A  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Erigeron flettii  Rotsfijnstraal HP 583 februari in zaaibakje op kamertemperatuur/maart- 

april in koude bak zaaien; verspenen; koeler 

opkweken; oppotten; als de kluit voldoende 

doorworteld is uitplanten 

Erigeron glaucus Seabreeze Fijnstraal HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Erigeron mucronatus  Fijnstraal HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Erigeron speciosus Azurfee Fijnstraal HP 123 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Erigeron speciosus Dunkelste Aller Fijnstraal HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Erigeron speciosus Foersters Liebling Fijnstraal HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Erinus alpinus  Alpenleverbalsem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Erodium guttatum  Reigersbek HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje in 

koude bak 
Erodium manescavii  Grootbloemige Reigersbek HP 327 maart-april of september-oktober in zaaibakje in 

koude bak 
Erodium petraeum spp crispum  Reigersbek HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje in 

koude bak 
Erodium variabile Rosea Reigersbek HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje in 

koude bak 
Eruca sativa Frastagliata Rucola A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Eryngium agavifolium  Krabbenscheer Kruisdistel HHP 595 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Eryngium bourgatii  Blauwe Distel HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Eryngium maritimum  Zeedistel HP   
Eryngium planum  Kruisdistel HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Eryngium planum Blauer Zwerg Kruisdistel HP 124 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Eryngium planum Blue Hobbit Kruisdistel HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Erysimum linifolium Bowles Mauve (?) Muurbloem (vaste) HP  mei-juni ter plekke zaaien / zaden bedekken / 

uitdunnen op 15 cm afstand / toppen bij 7,5 cm 

hoogte 
Erythrina christa galli   HP  februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 

zaaien / binnenshuis opkweken 

Eschscholzia caespitosa Sundew Slaapmutsje HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia california  Slaapmutsje HA 820 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia california Appleblossom Bush Slaapmutsje, gevuld HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia california Ballerina Slaapmutsje, gevuldbloemig HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia california Buttermilk Slaapmutsje HA   



 

Eschscholzia california Champagne en Roses Slaapmutsje HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia california geel Slaapmutsje HA 040 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia california Ivory Casle Slaapmutsje HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia california Mikado Slaapmutsje HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia california Mission Bells Slaapmutsje HA 040 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia california Purple Gleam Slaapmutsje HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia california Purple Gleam Slaapmutsje HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 



 

Eschscholzia california Soft Yellow Slaapmutsje HA 041 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia mexicana Sun Shades Slaapmutsje HA 043 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eschscholzia syn Amapola maritima prostrata Golden Tears Slaapmutsje, gevuld HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Eucomis bicolor  Kuiflelie HHP  februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 

zaaien / natte zaaimedium gebruiken en zodra 

ontkiemd koeler zetten 

Eucomis bicolor Mixed Kuiflelie HHP  februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 

zaaien / natte zaaimedium gebruiken en zodra 

ontkiemd koeler zetten 

Eupatorium altissimum Prairie Jewel Leverkruid HP   
Eupatorium altissimum Prairie Jewel 'Variegated' Leverkruid HP   

Eupatorium cannabinum  Leverkruid HP 306  
Eupatorium cannabinum Plenum Leverkruid HP 507 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Eupatorium maculatum Album Koninginnekruid HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Eupatorium maculatum Atropurpuratum Koninginnekruid HP 283 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Eupatorium purpureum  Koninginnekruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Eupatorium rugosum Album Witbloeiend leverkruid HP 236 maart onder glas/kiemt traag/na ontkiemen koeler 

opkweken/verspenen/oppotten en als de plant 

voldoende ontwikkeld is uitzetten in de tuin/ter 

plekke in september-oktober. 

Eupatorium rugosum Chocolade (cultivar) Leverkruid HP  maart onder glas/kiemt traag/na ontkiemen koeler 

opkweken/verspenen/oppotten en als de plant 

voldoende ontwikkeld is uitzetten in de tuin/ter 

plekke in september-oktober. 

Eupatorium rugosum Chocolate leverkruid, Witbloeiend HP 922 maart onder glas/kiemt traag/na ontkiemen koeler 

opkweken/verspenen/oppotten en als de plant 

voldoende ontwikkeld is uitzetten in de tuin/ter 

plekke in september-oktober. 

Euphorbia cyparissias Fens Ruby Cipreswolfsmelk HP  februari-maart kamerkasje / maart april koude bak 

Euphorbia dulcis Chameleon Wolfsmelk HP 550 februari-maart kamerkasje / maart april koude bak 

Euphorbia lathyrus  Kruisblad Wolfsmelk HB 503 maart-april en september-oktober ter plekke 

zaaien / uitdunnen op 30 cm 



 

Euphorbia marginata  Wolfsmelk HHP  maart-april en september-oktober ter plekke 

zaaien / uitdunnen op 15 cm. 
Euphorbia marginata Early Snow Wolfsmelk HHP  maart-april en september-oktober ter plekke 

zaaien / uitdunnen op 15 cm. 
Euphorbia marginata  Wolfsmelk HHP  maart-april en september-oktober ter plekke 

zaaien / uitdunnen op 15 cm. 
Euryops pectinatus Sonnenschein Woestijnmadeliefje TP   
Felicia amoena  Blauw Madeliefje A   
Festuca glauca  Blauw Schapengras HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Festuca glauca Elijah Blue Blauw Schapengras HP 364 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Festuca glauca Intense Blue Blauw Schapengras HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Fibigia clypeata   HP  maart-april in zaaibakje in koude bak 

Filipendula rubra Queen of the Priairie Moerasspirea HP   
Filipendula rubra Venustra Moerasspirea HP   
Filipendula ulmaria Albovariegata Bonte Moerasspirea HP   
Filipendula vulgaris Plena Knolspirea HP   
Foeniculum vulgare Dulce Venkel A  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Foeniculum vulgare Giant Bronze Siervenkel A 324 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Gaillardia aristata Arizona Sun Kokardebloem HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Gaillardia aristata Bremen Kokardebloem HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Gaillardia aristata Kobold Kokardebloem HP 153 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Gaillardia aristata Kobold (kaart:Yellow) Kokardebloem HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Gaillardia hybride Burgunder Kokardebloem HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Gaillardia hybride Burgunder Kokardebloem HP 619 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Gaillardia x grandiflora Orange and Lemons Kokardebloem HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 



 

Gaillardia x grandiflora Yellow Queen Kokardebloem HP 767 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Gaillaridia pulchella syn. Drummondii Firewheel Kokardebloem HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Gaillaridia x grandiflora Mesa Yellow Kokardebloem HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Galega orientalis  Geitenruit HP 571  
Galium odoratum  Lieve vrouwe bedstro HP  maart-april in zaaibakje in koude bak; zaaisel 

voldoende vochtig houden. 
Galtonia viridiflora  Kaapse Hyacinth HHP  maart onder glas, eventueel vooraf gegaan door 

een koudeperiode van 3 weken / koel opkweken / 

oppotten / vorstvrij overwinteren 

Gaura lindheimerii  Lindenheimers prachtkaars HP * 601 februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude 

bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten 

als de kluit voldoende doorworteld is; ter plekke 

zaaien in september-oktober. 

Gaura lindheimeriI Alba Lindenheimers prachtkaars HP *  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude 

bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten 

als de kluit voldoende doorworteld is; ter plekke 

zaaien in september-oktober. 

Gaura lindheimeriI Corrie's Gold Lindenheimers prachtkaars HP *  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude 

bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten 

als de kluit voldoende doorworteld is; ter plekke 

zaaien in september-oktober. 



 

Gaura lindheimeriI Crimson Butterflies Lindenheimers prachtkaars HP *  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude 

bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten 

als de kluit voldoende doorworteld is; ter plekke 

zaaien in september-oktober. 

Gaura lindheimeriI Siskyou Lindenheimers prachtkaars HP *  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude 

bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten 

als de kluit voldoende doorworteld is; ter plekke 

zaaien in september-oktober. 

Gazania rigens Mixed Gazania A  maart bij kamertemperatuur zaaien; lichtkiemer, 

zaden licht bedekken; verspenen; mei afharden en 

na laatste nachtvorst uitplanten 

Gazania splendens geel Gazania A  maart bij kamertemperatuur zaaien; lichtkiemer, 

zaden licht bedekken; verspenen; mei afharden en 

na laatste nachtvorst uitplanten 

Gazania splendens oranje Gazania A  maart bij kamertemperatuur zaaien; lichtkiemer, 

zaden licht bedekken; verspenen; mei afharden en 

na laatste nachtvorst uitplanten 

Gentiana dahurica  Gentiaan HP 478 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Geranium asphodeloides de kleinbloemige 

ooievaarsbek 
Ooievaarsbek HP 076 februari-maart of september - oktober in potten in 

een onbeschermde koude bak / aanvijlen / 

koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - 

oktober 
Geranium cantabrigiense Cambridge Ooievaarsbek HP  februari-juli of september-oktober gecontroleerd of 

ter plekke 
Geranium diverse soorten Mix  HP   
Geranium himalayense  Ooievaarsbek HP 735 februari-maart of september - oktober in potten in 

een onbeschermde koude bak / aanvijlen / 

koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - 

oktober 



 

Geranium macrorrhizum Czakor Rotsooievaarsbek HP 559 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Geranium macrorrhizum Spessart Rotsooievaarsbek HP 092 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Geranium macrorrhizum White Ness Rotsooievaarsbek HP 755 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Geranium mix  Ooievaarsbek HP   
Geranium sylvaticum Mayflower Bosooievaarsbek HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Geranium versicolor  Ooievaarsbek HP   
Geranium wlassovianum  Ooievaarsbek HP   
Geranium x oxonianum Claridge Druce Ooievaarsbek HP  februari-maart of september - oktober in potten in 

een onbeschermde koude bak / aanvijlen / 

koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - 

oktober 
Geranium x oxonianum Phoebe Noble Ooievaarsbek HP  februari-maart of september - oktober in potten in 

een onbeschermde koude bak / aanvijlen / 

koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - 

oktober 
Geranium yoshinoi  Ooievaarsbek HP  februari-maart in potjes in koude bak 

Geum chiloense Lady Stratheden Nagelkruid HP 756 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Geum chiloense middenrood Nagelkruid HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Geum chiloense Mrs. Bradshaw Nagelkruid HP 065 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Geum rivale  Knikkend Nagelkruid HP 557 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Geum rivale Alba Knikkend Nagelkruid HP 066 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Geum rivale Bordeaux Knikkend Nagelkruid HP 625 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Geum rivale Flames of Passion Nagelkruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Geum rivale Leonards Variety nagelkruid, Knikkend HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Geum triflorum Dark Pink Nagelkruid HP  maart-mei of september-oktober in zaaibakje in 

beschermde koude bak / voorjaarszaaisels 

eventueel een koudebehandeling / ter plekke vanaf 

juli. 
Gilia achileafolia  Gilia HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 



 

Gilia tricolor  Vogeloogjes A 392 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen op 15 cm (bij najaarszaaisels in het 

voorjaar); 
Glaucium flavum var.aurantiacum Hoornpapaver HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Glaucium flavum Victoria Orange Hoornpapaver HB  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Globularia nudicaulis   HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Gnaphalium obtusifolium  Moerasdroogbloem A / HB  maart in potjes in koudebak 

Gomphocarpus physocarpus   HHP  maart-april in zaaibakje in koude bak; verspenen; 

opkweken; oppotten en uitplanten als de kluit goed 

doorworteld is. 

Gomphrena haageana Strawberry Fields  HHA  maart op kamertemperatuur zaaien; voorzichtig 

verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst 

uitplanten 
Gunnera manicata  Reuzen Rabarber HP  maart-april in zaaibakje of zaaibakje in kamerkas. 

Na ontkiemen koeler zetten en tijdens het 

opkweken bescherming bieden. 

Gypsophila elegans Covent Garden Gipskruid HA 593 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen op 15 cm (bij najaarszaaisels in het 

voorjaar); 
Gypsophila paniculata  Bruidssluier HP 433 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 



 

Gypsophila paniculata  Pluimgipskruid HP 433 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Gypsophila repens Alba Kruipend gipskruid HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Gypsophila repens Rosea Kruipend gipskruid HP 007 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Haplopappus reideri  Haplopappus HP  maart-april in zaaibakje in koude bak 

Haplopappus reideri Purple Carpet Haplopappus HP  maart-april in zaaibakje in koude bak 

Helenium  Bressingham Gold Zonnekruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium autumnale  Zonnekruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium autumnale Moerheim Beauty Zonnekruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium autumnale Red Army Zonnekruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium hoopesii  Zonnekruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Helenium hybride Biedermeier Zonnekruid HP 412 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium hybride die Blonde Zonnekruid HP 413 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium hybride Flammenrad Zonnekruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium hybride Konigstiger Zonnekruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium hybride Kupferzwerg Zonnekruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen op 15 cm / 

uitplanten/verplanten / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium hybride Mardi Gras Zonnekruid HP 944 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen op 15 cm / 

uitplanten/verplanten / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium hybride Mixed Zonnekruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium hybride Sahin's Early Flowerer Zonnekruid HP 943 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen op 15 cm / 

uitplanten/verplanten / eventueel 

koudebehandeling 



 

Helenium puberoleum Autumn Lollipop Zonnekruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Helenium hybride Indiannersomer Zonnekruid HP 822 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Helianthus annuus Boeket Zonnebloem A 715 maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Double Dandy Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien; april 

uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Herfstschoonheid Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Herfstschoonheid Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Herfstschoonheid Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Lemon Queen Zonnebloem HP  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien; april 

uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Mixed (onbekend) Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Mongolian Giant Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 



 

Helianthus annuus Ornamentale Multicolors Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Red Sun Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien; april 

uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Rouge Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Sungast (Sungold?) Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Terracotta Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Torch Assortment F1 Dwerg zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Vincent's Choice Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Avondzon Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Bronze Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Double Bronze Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 



 

Helianthus annuus Dwarf Yellow Spray Snij zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Evening Sun Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Floristan 120 cm Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Frederiks (lage met zwart 

hart) (mooi) 
Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Golden Hedge Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Italian White Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Mixed Zonnebloem A 315 maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Moulin Rouge Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Music Box 65 cm Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Ouderwetse Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 



 

Helianthus annuus Pacino Gold Lage Zonnebloem A 393 maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Prado Red Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Red Sun Zonnebloem A 276 maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Sungold 60 cm plena Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Sungold Variëgated Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Sunspot Lage Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Teddy Bear Mini Snijzonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Torch Yellow F1 Dwerg zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Valentine Zonnebloem A 274 maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Velvet Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 



 

Helianthus annuus WT (wilde tuin) Zonnebloem A 277 maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus annuus Yellow Heart Zonnebloem A 275 maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus atrorubens  Zonnebloem A  maart-april in zaaibakje in  koude bak 

Helianthus debilis  Kleinbloemige Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien; april 

uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus debilis Italian White Kleinbloemige Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus debilis Sunny Mixed Kleinbloemige Zonnebloem A 237 maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april 

uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus debilis Sunny White Kleinbloemige Zonnebloem A 517 maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien; april 

uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus debilis Vanilla Ice Kleinbloemige Zonnebloem HHA  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien; april 

uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus debilis Vanilla Ice Kleinbloemige Zonnebloem A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien; april 

uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Helianthus decapetalus Triomph de Gand Zonnebloem HP  maart-april in zaaibakje in  koude bak 

Helianthus salicolius  Zonnebloem HP  maart-april in zaaibakje in  koude bak 

Helianthus tuberosus  Zonnebloem HP 285 maart-april in zaaibakje in  koude bak 

Helichrysum bracteatum  Strobloem A 909 maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / 

mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten / 

zaden licht bedekken, lichtkiemer 



 

Helichrysum petiolare  Kerrieplant A  maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / 

mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten / 

zaden licht bedekken, lichtkiemer 

Helichrysum subulifolium Yellow Star Strobloem A  maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / 

mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten / 

zaden licht bedekken, lichtkiemer 

Heliopsis helianthoides Green Zonneogen HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Heliopsis helianthoides Loraine Sunshine Zonneogen HP 251 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Heliopsis helianthoides Prairie Sunset Zonneogen HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Heliopsis helianthoides Spitzentänzerin (Ballerina) Zonneogen HP 250 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Heliopsis helianthoides Summer Night Zonneogen HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Heliopsis helianthoides Summer Sun Zonneogen HP 512 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Heliopsis helianthoides var. Scabra 'Summer Sun' Zonneogen HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Heliotropium hybride Fragant Delight Heliotroop HHA  maart in zaaibakje in koude bak 

Helipterum roseum Pierrot Strobloem A  maart-april of september ter plekke zaaien; 

uitdunnen 
Helipterum roseum White Strobloem A  maart-april of september ter plekke zaaien; 

uitdunnen 
Heuchera  Mixed Purperklokje HP 652 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera americana Chocolate Purperklokje HP 057 maart-april in zaaibakje of potje onder glas zaaien / 

ter plekke eind april-begin mei en september 

oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. 

Heuchera americana Green Spice Purperklokje HP 757 maart-april in zaaibakje of potje onder glas zaaien / 

ter plekke eind april-begin mei en september 

oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. 

Heuchera americana Mixed Purperklokje HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera americana Plum Pudding Purperklokje HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera americana Ring of Fire    maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 



 

Heuchera americana Chocolate Ruffles Purperklokje HP 056 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera cylindrica Greenfinch Purperklokje HP 077 maart-april in zaaibakje of potje onder glas zaaien / 

ter plekke eind april-begin mei en september 

oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. 

Heuchera hybride Chocolade Purperklokje HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera hybride Chocolade Veil Purperklokje HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera hybride Silver Scrolls Purperklokje HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera hybride Velvet Night Purperklokje HP 596 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera micrantha Crispy Curly Purperklokje HP 078 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera micrantha Mixed Purperklokje HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 



 

Heuchera micrantha Palace Purple Purperklokje HP 067 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera sanguineus Bressingham Purperklokje HP  maart-april in zaaibakje of potje onder glas zaaien / 

ter plekke eind april-begin mei en september 

oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. 

Heuchera sanguineus Splendens Purperklokje HP 749 maart-april in zaaibakje of potje onder glas zaaien / 

ter plekke eind april-begin mei en september 

oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. 

Heuchera villosa Caramel Purperklokje HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera x brizoides Pluie de Feu Purperklokje HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heuchera x brizoides Schneewittchen Purperklokje HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heucherella  wit gemarmerd rood blad Purperklokje HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Heucherella alba Bridget Bloom Purperklokje HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 



 

Hibiscus coccineus Disco Belle Chinese Roos HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus coccineus Disco Belle Pink Chinese Roos HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus coccineus Red Moerashibiscus HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus coccineus Red Texas Star Chinese Roos HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus coccineus Texas Star Chinese Roos HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus coccineus Texas Star Chinese Roos HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus coccineus White Texas Star Chinese Roos HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



 

Hibiscus moscheutos Super Rose Chinese Roos HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus radiatus October Rose Hibiscus HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus rosa-sinensis Mixed Chinese Roos HHP   
Hibiscus syriacus Diana Chinese Roos HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus syriacus Minerva Chinese Roos HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus syriacus Oiseau Bleu Chinese Roos HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Hibiscus tiarelloides  Purperklokje HP   
Hieracium aurantiacum  Havikskruid HP 585 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Hieracium maculatum Leopard Gevlekt Havikskruid HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Hordeum jubatum  Kwispelgerst HP  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Hosta   Hartlelie HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Hosta  Francee Hartlelie HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Hosta fortunei Aureomarginata Hartlelie HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Hosta fortunei Gold Standard Hartlelie HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Hosta fortunei Mixed Hartlelie HP 480 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Hosta fortunei Patriot Hartlelie HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Hosta minor  Hartlelie HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Hosta plantaginea Grandiflora Hartlelie HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Hosta sieboldiana Frances Williams Hartlelie HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Hosta tardiana Haspen Blue Hartlelie HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Hosta undulata Univittata Hartlelie HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Huernia kiensis  Huernia HP  maart op warmte 

Hypericum androsaemum ex.  Hertshooi HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Hypericum androsaemum ex. Albury Purple Hertshooi HP 365 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Hypericum androsaemum ex. Sugar Fair Hertshooi HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 



 

Hypoxis hemerocallidea African Starr  HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Iberis sempervirens Snowflake Schermscheefbloem HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Iberis sempervirens Snowflake Schermscheefbloem HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Iberis sempervirens Compacta Schermscheefbloem HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Iberis umbellata Mixed Schermscheefbloem HA 587 maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; 

uitdunnen op 15 cm 
Iberis umbellata Mixed Schermscheefbloem HA 587 maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; 

uitdunnen op 15 cm 
Iberis umbellata Splendens r/w Schermscheefbloem HA  maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; 

uitdunnen op 15 cm 
Iberis umbellata Splendens wit Schermscheefbloem HA  maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; 

uitdunnen op 15 cm 
Iberis umbellata White Schermscheefbloem HA 753 maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; 

uitdunnen op 15 cm 
Iberis umbellata  Schermscheefbloem A  maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; 

uitdunnen op 15 cm 
Iberis umbellata  Schermscheefbloem A  maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; 

uitdunnen op 15 cm 
Iberis umbellata  Schermscheefbloem A  maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; 

uitdunnen op 15 cm 
Iberis umbellata Candy Tuff Schermscheefbloem A  maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; 

uitdunnen op 15 cm 
Iberis umbellata Fairymix Schermscheefbloem A  maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; 

uitdunnen op 15 cm 



 

Iberis umbellata Splendens Schermscheefbloem HA 720 maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; 

uitdunnen op 15 cm 
Impatiens balsemina  Balsemien HHA  eind februari-begin maart zaaien op 

kamertemperatuur; verspenen; mei afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten. 

Impatiens capensis  Reuzenbalsemien HB  maart (eind) -begin april halfwarme bak 

Impatiens glandulifera Wine Reuzenbalsemien HA 591  
Incarvillea chinensis  gloxinia, Tuin HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Incarvillea delavayi  gloxinia, Tuin HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Incarvillea delavayi  gloxinia, Tuin HHP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Incarvillea delavayi  Tuingloxinia HHP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Incarvillea olgae  gloxinia, Tuin HHP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/eind mei 

uitplanten/ter plekke in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Incarvillea zhongdianensis  Incarvillea HHP  maart-april of juli-september in zaaibakje of ter 

plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler 

opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; 

voorjaar: uitplanten 



 

Indigofera heterantha  Indigostruik HHP  maart-april of juli-september; vijlen en/of weken; 

kiemplanten beschermen 
Inula  'Tibet' Alant HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje in 

koude bak 
Inula ensifolia compacta Alant HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje in 

koude bak 
Inula helenium  Griekse Alant HP 610 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Inula magnifica  Alant HP 278 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Ipomoea   Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea   Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea  Scarlett O'Hara Winde A 775 maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea cairica  Cairowinde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea cairica  Cairowinde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 



 

Ipomoea cordatotriloba  Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea hirsuta Mini Sky Blue heten bij Sunny 

Little Blue 
Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea imperialis Sunrise Serenade Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea lobata  Spaanse Vlag A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea nil Little Darling Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea nil (?) heel zacht rose Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea purpurea Bright Eyed Girl Blauwe Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea purpurea Carnaval Blauwe Winde A 288 maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 



 

Ipomoea purpurea Crimson Rambler Blauwe Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea purpurea Grandpa Ott Blauwe Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea purpurea Grandpa Ott Blauwe Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea purpurea Kniola's Black Blauwe Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea purpurea Milky Way Blauwe Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea purpurea Mixed Blauwe Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea purpurea President Tyler Blauwe Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea purpurea Split Personality Blauwe Winde A 287 maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 



 

Ipomoea purpurea Star of Yalta Blauwe Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea quamoclit Alba Nachtschone A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea quamoclit Cardinalis Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea tricolor Blue Star Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea tricolor Flying Saucers Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea tricolor Heavenly Blue Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea tricolor Texas Wine Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Ipomoea trubinata  Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 



 

Ipomoea turbinata  Winde A  maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden 

voorweken / mei opkweken / afharden / juni 

uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij 

het uitplanten niet verstoren 

Jasione leavis Blue Light Zandblauwtje HP  maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien 

Kalimeris incisa Alba Schijnaster HP 655 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Kalimeris incisa Blue Star Schijnaster HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Kalimeris incisa Madiva Schijnaster HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Kalimeris integrifolia  Schijnaster HP  maart-april of juli-september ter plekke zaaien 

Kalimeris pinnaticifida Hortensis Schijnaster HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Kalimeris yomena Aurea Schijnaster HP  maart-april of juli-september ter plekke zaaien 

Kennedia coccinea   A  maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien 

Kennedia rubicunda   A  maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien 



 

Kirengeshoma palmata  Japanse wasbloem HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Kirengeshoma palmata   HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Kniphofia hybride Mixed Species Vuurpijl HP 159 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Kniphofia hybride Mixed Species Vuurpijl HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Kniphofia hybrids  Vuurpijl HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Kniphofia hybrids Nancy's Red Vuurpijl HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lablab purpureus  Hyacinthboon A  maart op warmte / kiemt binnen 7-30 dagen / 

voorweken en/of aanvijlen / na kiemen koeler 

opkweken / mei na laatste nachtvorst naar buiten / 

zaden kiemen onregelmatig 

Lablab purpureus  Hyacinthboon A  maart op warmte / kiemt binnen 7-30 dagen / 

voorweken en/of aanvijlen / na kiemen koeler 

opkweken / mei na laatste nachtvorst naar buiten / 

zaden kiemen onregelmatig 



 

Lagurus ovatus Bunny Hazestaartje A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien; april 

uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Lagurus ovatus Bunny Hazestaartje A  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien; april 

uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 

aanbrengen. 
Lathyrus odoratus Beaujolais Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Beaujolais Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Blue and White Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Blue Velvet Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Blueberry Mix Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Cupani Welriekende Siererwt A 259 februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Danny Blue Welriekende Siererwt A 586 februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Denny Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Denny Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Fragrant Ripples Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Jilly Welriekende Siererwt A 261 februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 



 

Lathyrus odoratus Katy Smith Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Little Sweetheart Dwarf Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Matucana Welriekende Siererwt A 639 februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Mixed Welriekende Siererwt A 260 februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Mrs. Bernhard Jones Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Pansy Lavender Flush Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Perfume Delight Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Royal Blue Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Royal Family Blue Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Royal Family Red Welriekende Siererwt A 643 februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Royal Family White Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Royal Family White Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Surprise Welriekende Siererwt A 924 februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Unwin's Striped Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 



 

Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Windsor Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Blue Ripple Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Cream Southbourne Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Cupani Welriekende Siererwt A 259 februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Dark Bronze Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Lavender Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Matucana Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Nimbus Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Painted Lady Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Spencer Blue Velvet Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Spencer Nimbus Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Unwin's Striped Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple Welriekende Siererwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 



 

Lathyrus sativus Albus Siererwt A 262 februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus sylvestris  Boslathyrus HP   
Lathyrus sylvestris  Boslathyrus HP   
Lathyrus tingitanus Roseus Pronkerwt A  februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus tingitanus The Thing Pronkerwt A 241 februari-maart ter plekke of gecontroleerd zaaien / 

vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 

30 cm. 
Lathyrus tuberosus  Aardaker A 242 februari- april of september in bodemloze potten 

voor vroege bloei, na ontkiemen koeler zetten en 

vervolgens na nachtvorstperiode met potje en al 

uitplanten 

Lathyrus vernus Alboroseus Voorjaarslathyrus HP   
Lathyrus vernus Alboroseus Voorjaarslathyrus HP 771  
Laurentia axillaris Blue Stars Laurentia A 797 maart-april in zaaibakje zaaien / zaaibakje 

bedekken, donkerkiemer / verspenen / mei 

afharden en uitplanten na laatste nachtvorst 

Laurentia axillaris Stargazer Laurentia A  maart-april in zaaibakje zaaien / zaaibakje 

bedekken, donkerkiemer / verspenen / mei 

afharden en uitplanten na laatste nachtvorst 

Laurentia axillaris White Stars Laurentia A  maart-april in zaaibakje zaaien / zaaibakje 

bedekken, donkerkiemer / verspenen / mei 

afharden en uitplanten na laatste nachtvorst 

Lavandula angustifolia  Lavendel HP 366 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lavandula angustifolia Dwarf Blue Lavendel HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Lavandula angustifolia Munstead Lavendel HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lavandula angustifolia Rosea Lavendel   maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lavandula angustifolia Alba Lavendel HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lavandula angustifolia Hidcote Lavendel HP 068 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lavandula spicata  Lavendel HP  maart-juni in zaaibakje in koude bak 

Lavandula stoechas  Kuiflavendel HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lavandula stoechas  Kuiflavendel HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lavandula stoechas  Kuiflavendel HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lavatera trimestris Dwarf White Cherub Grootbloemige Lavatera A  maart-mei ter plekke zaaien / uitdunnen geleidelijk 

tot 30 cm 
Lavatera trimestris Loveliness Grootbloemige Lavatera A  maart-mei ter plekke zaaien / uitdunnen geleidelijk 

tot 30 cm 



 

Lavatera trimestris Mont Blanc Grootbloemige Lavatera A  maart-mei ter plekke zaaien / uitdunnen geleidelijk 

tot 30 cm 
Lavatera trimestris Mont Blanc Grootbloemige Lavatera A 204 maart-mei ter plekke zaaien / uitdunnen geleidelijk 

tot 30 cm 
Lavatera trimestris Patio Pink Grootbloemige Lavatera A 620 maart-mei ter plekke zaaien / uitdunnen geleidelijk 

tot 30 cm 
Lavatera trimestris Pink Beauty Grootbloemige Lavatera A 126 maart-mei ter plekke zaaien / uitdunnen geleidelijk 

tot 30 cm 
Lavatera trimestris Rose Mallow Grootbloemige Lavatera A  maart-mei ter plekke zaaien / uitdunnen geleidelijk 

tot 30 cm 
Lavatera trimestris Silver Cup Grootbloemige Lavatera A 125 maart-mei ter plekke zaaien / uitdunnen geleidelijk 

tot 30 cm 
Lavatera trimestris White Regis Grootbloemige Lavatera A  maart-mei ter plekke zaaien / uitdunnen geleidelijk 

tot 30 cm 
Layia platyglossa   A   
Legousia speculum- veneris  Groot Spiegelklokje A  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien / dun 

bedekken, lichtkiemer / verspenen / koeler 

opkweken / mei afharden en na nachtvorstperiode 

buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen. 

Leibnitzia anandria  Leibnitzia HP 903 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Leonotis leonurus  Leeuwenoor A 345 maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Leonotis nepetifolia  Leeuwenoor HHP  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Leontopodium alpinum  Edelweiss HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Leonuris sibericus  Hartgespan HA 307  



 

Leonurus cardiaca  Hartgespan HP 621 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lepechinia salviae   HHP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Leucanthemum superbum Silver Princess Margriet HP   
Leucanthemum superbum Alaska Reuzen Margriet HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Leucanthemum superbum Maximum Reuzen Margriet HP 205 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Leucanthemum vulgare Maikonigin Gewone Margriet HP 174 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Levisticum officinale  Lavas HP 481 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Leycesteria formosa  Fazantenbes HP  september-oktober in potjes in onbeschermde 

koude bak of buitenlucht of maart-april in zaaibakje 

in koude bak na een kunstmatige koudeperiode. 

Liatris ligulistylis   HP   
Liatris pycnostachya Alexander  HP  maart-april of juli-september zaaien / verspenen / 

uitplanten als de planten goed ontwikkeld zijn. 



 

Liatris scariosa Gracio Lampenpoetser HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Liatris spicata Alba Lampepoetser HP  maart-april of juli-september zaaien / verspenen / 

uitplanten als de planten goed ontwikkeld zijn. 

Liatris spicata Floristan Pink Lampepoetser HP  maart-april of juli-september zaaien / verspenen / 

uitplanten als de planten goed ontwikkeld zijn. 

Liatris spicata Kobolt Lampepoetser HP 160 maart-april of juli-september zaaien / verspenen / 

uitplanten als de planten goed ontwikkeld zijn. 

Libertia grandiflora   HP  maart in potjes in kamerkasje 

Ligularia  Osiris Fantaisie Ligularia HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Ligularia aren'  Ligularia HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Ligularia dentata Britt-Marie Crawford Ligularia HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Ligularia dentata Desdemona Ligularia HP 265 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Ligularia fischerii    829 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 



 

Ligularia palmatiloba  Reuzenkruiskruid HP 636 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Ligularia przewalski  Steppe Kruiskruid HP 308 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Ligularia stenocephala The Rocket Kruiskruid HP 611 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien 

Ligusticum scoticum  Zeelavas HP   
Ligustricum scoticum  Zeelavas HP   
Lilium  Empress of India  HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 
Lilium  Montenegro Lelie HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 
Lilium asiatic Paola Lelie HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 
Lilium asiatic Deep Wine Lelie HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 
Lilium asiatic Grand Cru Lelie HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 
Lilium asiatic Italia Lelie HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 
Lilium lancifolium Tigrinum Splendens Tijgerlelie HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 
Lilium longfolium Deep Wine Lelie HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 
Lilium longfolium African Queen Lelie HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 
Lilium longfolium White Heaven Lelie HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 
Lilium monadelphum   HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 
lilium tingrinum flaviflorum  HP  maart-juni in zaaibakje of augustus-oktober in 

zaaibakje in koude bak 



 

Limnanthes douglasii  Spiegeleiplant, Moerasbloem HA  maart-mei of september ter plekke zaaien / 

uitdunnen op 15 cm / septemberzaaisels uitdunnen 

na de winter. 

Limnanthes douglasii  Spiegeleiplant, Moerasbloem HA  maart-mei of september ter plekke zaaien / 

uitdunnen op 15 cm / septemberzaaisels uitdunnen 

na de winter. 

Limnanthes douglasii  Spiegeleiplant, Moerasbloem HA  maart-mei of september ter plekke zaaien / 

uitdunnen op 15 cm / septemberzaaisels uitdunnen 

na de winter. 

Limnanthes douglasii ssp. Nivea  Spiegeleiplant, Moerasbloem HA  maart-mei of september ter plekke zaaien / 

uitdunnen op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen 

na de winter. 

Limnanthes douglasii ssp. Nivea  Spiegeleiplant, Moerasbloem HA 010 maart-mei of september ter plekke zaaien / 

uitdunnen op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen 

na de winter. 

Limonium latifolium  Lamsoor HP  maart-april of juli-september in rijen ter plekke 

zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels 

uitdunnen in het voorjaar 
Limonium latifolium Summer Purple Lamsoor HP  maart-april of juli-september in rijen ter plekke 

zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels 

uitdunnen in het voorjaar 
Linaria marocanna  Marokkaanse vlasleeuwebek A  maart-april ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm 

Linaria maroccana  Marokkaanse vlasleeuwebek A  maart-april ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm 

Linaria maroccana Fantasy Yellow Marokkaanse vlasleeuwebek A  maart-april ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm 

Linaria purpurea  Vlasleeuwebek HP 161 maart-april of juli-september in rijen ter plekke 

zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels 

uitdunnen in het voorjaar 
Linaria purpurea Canon J. Went Vlasleeuwebek HP  maart-april of juli-september in rijen ter plekke 

zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels 

uitdunnen in het voorjaar 
Linaria purpurea Peachy' Vlasleeuwebek HP  maart-april of juli-september in rijen ter plekke 

zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels 

uitdunnen in het voorjaar 



 

Linum flavum Compactum Geel vlas HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Linum grandiflorum Rubrum Vlas HP  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Linum grandiflorum Scarlet Flax Vlas HP  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Linum perenne Album' Vlas HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Linum perenne Bright Eyes Vlas HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lobelia cardinalis  Kardinaals Lobelia HP  maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks  bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en 

uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke 

september-oktober. 

Lobelia erinus compacta Paper Moon Tuinlobelia A  januari-februari-maart op kamertemperatuur / 

zaden niet afdekken, lichtkiemer / verspenen door 

plukjes in een potje over te brengen / koeler 

opkweken / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst 



 

Lobelia fulgens Queen Victoria Lobelia A  maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks  bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en 

uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke 

september-oktober. 

Lobelia inflata  Indianen Tabak    
Lobelia kalmii  Lobelia A   
Lobelia siphilitica  Grote blauwe Lobelia HP 830 maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke 

september-oktober. 
Lobelia siphilitica Alba Lobelia HP  maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke 

september-oktober. 
Lobelia siphilitica blauw Grote blauwe Lobelia HP 206 maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke 

september-oktober. 
Lobelia speciosa Fan Burgundy Lobelia HP  maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke 

september-oktober. 
Lobelia speciosa Pink Flamingo Lobelia HP 434 maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke 

september-oktober. 
Lobelia vedrariensis  Virginische Scharlakenlobelia HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke 

september-oktober. 
Lobelia x gerardii Vedrariensis Lobelia HP  maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke 

september-oktober. 
Lobelia x speciosa Hadspen Purple Pracht Lobelia  904 maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden 

niet of nauwelijks bedekken / verspenen / 

opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke 

september-oktober. 



 

Lobularia maritima  Schildzaad of Alyssum HHA  februari-maart op kamertemperatuur of april-mei 

ter plekke zaaien / zaden niet afdekken, lichtkiemer 

/ uitdunnen op 5 cm of verspenen door plukjes in 

een potje over te brengen / koeler opkweken / mei 

afharden en uitplanten na laatste nachtvorst 

Lobularia maritima Alba Schildzaad of Alyssum HHA  februari-maart op kamertemperatuur of april-mei 

ter plekke zaaien / zaden niet afdekken, lichtkiemer 

/ uitdunnen op 5 cm of verspenen door plukjes in 

een potje over te brengen / koeler opkweken / mei 

afharden en uitplanten na laatste nachtvorst 

Lobularia maritima Little Dorrit Zilverscheefbloem HP 622 februari-maart op kamertemperatuur of april-mei 

ter plekke zaaien / zaden niet afdekken, lichtkiemer 

/ uitdunnen op 5 cm of verspenen door plukjes in 

een potje over te brengen / koeler opkweken / mei 

afharden en uitplanten na laatste nachtvorst 

Lopezia racemosa  Kangarookopje HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Lupinus angustifolius  Blauwe Lupine A   
Lupinus arboreus  Struiklupine HP   
Lupinus elegans Pink Fairy Lupine HP  maart ter plekke of in eigen potje op 

kamertemperatuur zaaien / april uitdunnen / 

verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen. 

Lupinus luteus  Gele Lupine A  april gecontroleerd of direct ter plekke zaaien / 

zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, 

voorweken / 5 cm diep planten, afstand 10 cm / 

uitdunnen op 15 cm. 

Lupinus nanus Lulu Lupine HP  april gecontroleerd of direct ter plekke zaaien / 

zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, 

voorweken / 5 cm diep planten, afstand 10 cm / 

uitdunnen op 15 cm. 



 

Lupinus texensis Alamo Fire Lupine A  april gecontroleerd of direct ter plekke zaaien / 

zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, 

voorweken / 5 cm diep planten, afstand 10 cm / 

uitdunnen op 15 cm. 

Lupinus texensis Blue Bonnet Lupine HP  april gecontroleerd of direct ter plekke zaaien / 

zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, 

voorweken / 5 cm diep planten, afstand 10 cm / 

uitdunnen op 15 cm. 

Luzula nivea  Grote Veldbies HP 751 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Luzula nivea  Grote Veldbies HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Luzula sylvatica  Grote Veldbies HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lychnis alpina Snow Flurry Alpenkoekoeksbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis arkwrightii Vesuvius Brandende Liefde HP 207 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Lychnis bon jovi  Koekoeksbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis chalcedonica Alba Gedoofde Liefde HP 208 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis chalcedonica Apricot Brandende Liefde HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis chalcedonica Carnea Kalverliefde HP 209 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis chalcedonica Red Brandende Liefde HP 210 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis coronaria Alba Prikneus HP 127 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis coronaria Purper Prikneus HP 128 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Lychnis coronaria Red Prikneus HP 569 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis flos-cuculi  Echte koekoeksbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis flos-cuculi  Echte koekoeksbloem HP 367 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis migueliana  Koekkoeksbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis viscaria Feuer Lage pekanjer HP 368 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis viscaria Splendens Pekanjer HP 369 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lychnis wilfordii  Pekanjer HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Lychnis yunnanensis  Koekoeksbloem HP 623 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Lycopersicon esculentum Silvery Fir Tree Tomato tomaat, Kers- A   
Lycopersicon lycopersicum Banana Legs Tomaat A   
Lycopersicon lycopersicum Hawaiian Red Currant tomaat, Kers- A   
Lycopersicon lycopersicum Lady Fingers tomaat, Roma- A   
Lycopersicon lycopersicum Marmande tomaat, Vlees- A   
Lycopersicon lycopersicum Plum Lemon tomaat, Roma- A   
Lycopersicon lycopersicum Slowaakse Tomaat A   
Lycopersicon lycopersicum Teton de Venus Tomaat A   
Lysimachia clethroides  Wederik HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lysimachia ephemerum  Wederik HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lysimachia minoricensis Variegata Lysimachia HP 714  
Lysimachia punctatum  Puntwederik HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lythrum salicaria  Grote kattenstaart HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Lythrum salicaria Robert Grote kattenstaart HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Lythrum salicaria Stichflamme Kattenstaart HP 680 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Macleaya cordata  Pluimpapaver HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Macleaya cordata  pluimpapaver HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Macleaya microcarpa Coral Plume Pluimpapaver HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Malope grandiflora Grandiflora Mixed Drielobbige Malope A 908 begin maart zaaisel 3 weken in koelkast / 

verplaatsen naar kamertemperatuur / Zodra 

ontkiemd, koeler opkweken / eind mei naar buiten 

/ ter plekke zaaien (voorkeur): eind april-begin mei 

/ uitdunnen op 15 cm. 

Malope grandiflora Vulcan Drielobbige Malope A  begin maart zaaisel 3 weken in koelkast / 

verplaatsen naar kamertemperatuur / Zodra 

ontkiemd, koeler opkweken / eind mei naar buiten 

/ ter plekke zaaien (voorkeur): eind april-begin mei 

/ uitdunnen op 15 cm. 



 

Malope trifida Fantasia Mix Drielobbige Malope A  begin maart zaaisel 3 weken in koelkast / 

verplaatsen naar kamertemperatuur / Zodra 

ontkiemd, koeler opkweken / eind mei naar buiten 

/ ter plekke zaaien (voorkeur): eind april-begin mei 

/ uitdunnen op 15 cm. 

Malope trifida Glacier White Drielobbige Malope A  begin maart zaaisel 3 weken in koelkast / 

verplaatsen naar kamertemperatuur / Zodra 

ontkiemd, koeler opkweken / eind mei naar buiten 

/ ter plekke zaaien (voorkeur): eind april-begin mei 

/ uitdunnen op 15 cm. 

Malope trifida Glacier White Drielobbige Malope A  begin maart zaaisel 3 weken in koelkast / 

verplaatsen naar kamertemperatuur / Zodra 

ontkiemd, koeler opkweken / eind mei naar buiten 

/ ter plekke zaaien (voorkeur): eind april-begin mei 

/ uitdunnen op 15 cm. 

Malope trifida Vulcan Drielobbige Malope A 676 begin maart zaaisel 3 weken in koelkast / 

verplaatsen naar kamertemperatuur / Zodra 

ontkiemd, koeler opkweken / eind mei naar buiten 

/ ter plekke zaaien (voorkeur): eind april-begin mei 

/ uitdunnen op 15 cm. 

Malva sylvestris  Groot Kaasjeskruid HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Malva sylvestris  Groot Kaasjeskruid HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Malva sylvestris  Groot Kaasjeskruid HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 



 

Malva sylvestris Magic Hollyhock Groot Kaasjeskruid HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Malva sylvestris Mystic Merlin Groot Kaasjeskruid HP 129 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Malvastrum syn. 

Modiolastrum l. 
lateritum   HP   

Mandevilla laxa   HHP  februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 

zaaien / groeit bij 15-18 graden 's nachts en 20 

graden overdag. 
Maurandya erubescens ex. White Klimmende Gloxinia HHP  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; kan een koudeperiode nodig hebben 

Maurandya scandens  Klimmende Gloxinia HHP  februari op kamertemperatuur of maart-april-mei 

in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun 

bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler 

opkweken; kan een koudeperiode nodig hebben 

Meconopsis betonicifolia  Blauwe Papaver HP  maart na 3 weken koude laten kiemen bij koele 

slaapkamertemperatuur / verspenen / oppotten en 

opkweken / zodra de potkluit goed ontwikkeld is 

verpotten of uitplanten / enige bescherming bieden 

bij strenge vorst 

Meconopsis betonicifolia  Blauwe Papaver HP  maart na 3 weken koude laten kiemen bij koele 

slaapkamertemperatuur / verspenen / oppotten en 

opkweken / zodra de potkluit goed ontwikkeld is 

verpotten of uitplanten / enige bescherming bieden 

bij strenge vorst 

Melampodium paludosum   A   



 

Melica altissima Atropurpurea  HP 484 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Melissa officinalis  Citroenmelisse HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Melothria scabra  Meloen, Mini A  maart in zaaibakje in kamerkas 

Mentha aquatica  Watermunt HP   
Mentha arvensis  Akkermunt HP  maart-april in zaaibakje in koude bak 

Mentha piperita  Pepermunt HP  februari op kamertemperatuur / kiemt langzaam / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en als 

de kluit voldoende doorworteld is in de 

(kruiden)tuin uitplanten / woekert 

Mentha piperita Rotundifolia Pepermunt HP  februari op kamertemperatuur / kiemt langzaam / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en als 

de kluit voldoende doorworteld is in de 

(kruiden)tuin uitplanten / woekert 

Mesembryanthemum    HHA  maart zaaien bij kamertemperatuur; verspenen; 

mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst. 

Plantafstand 15 cm. 
Mesembryanthemum criniflorum  IJsbloem   maart zaaien bij kamertemperatuur; verspenen; 

mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst. 

Plantafstand 15 cm. 
Microseris ringens Girandole Microseris HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Millium effusum  Gierstgras HP  maart-april in zaaibakje of potje / kiemt langzaam / 

zaaigrond niet uit laten drogen / juli-september ter 

plekke zaaien. 



 

Millium effusum Aureum Gierstgras HP 403 maart-april in zaaibakje of potje / kiemt langzaam / 

zaaigrond niet uit laten drogen / juli-september ter 

plekke zaaien. 

Mimosa pudica  Kruidje Roer-Me-Niet HHP  maart op kamertemperatuur zaaien / kiemt met 5- 

10 dagen / na kiemen koeler opkweken / 

Mimosa pudica  Kruidje Roer-Me-Niet HHP  maart op kamertemperatuur zaaien / kiemt met 5- 

10 dagen / na kiemen koeler opkweken / 

Mimosa sensitiva  Kruidje Roer-Me-Niet HHP  maart op kamertemperatuur zaaien / kiemt met 5- 

10 dagen / na kiemen koeler opkweken / 

Mimulus cardinalis  Maskerbloem HP 485 februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 

zaaien, na ontkiemen koeler zetten 

Mimulus guttatus  Maskerbloem HP 561 maart-april in zaaibakje onder glas / zaadjes niet 

bedekken (lichtkiemer) / koel opkweken / oppotten 

en als de kluit voldoende doorworteld is uitplanten 

/ ter plekke zaaien in september. 

Mimulus naiandinus  Maskerbloem HHP  maart-april onder glas in koude bak / uitdunnen / 

koeler opkweken / uitplanten / ter plekke in april 

Mimulus naiandinus  Maskerbloem HHP  maart-april onder glas in koude bak / uitdunnen / 

koeler opkweken / uitplanten / ter plekke in april 

Mimulus primuloides  Maskerbloem HP   
Mirabilis jalapa Alba Nachtschone HP  begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en 

opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 

uitplanten. 

Mirabilis jalapa Broken Colours Nachtschone HP 718 begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

zaden aanvijlen en voorweken / na ontkiemen 

koeler opkweken / oppotten en opkweken / zodra 

de nachtvorst geweken is uitplanten. 



 

Mirabilis jalapa geel Nachtschone HP  begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en 

opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 

uitplanten. 

Mirabilis jalapa hardroze Nachtschone HP  begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en 

opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 

uitplanten. 

Mirabilis jalapa lichtroze Nachtschone HP  begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en 

opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 

uitplanten. 

Mirabilis jalapa lila Nachtschone HP  begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en 

opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 

uitplanten. 

Mirabilis jalapa magenta Nachtschone HP  begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en 

opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 

uitplanten. 

Mirabilis jalapa Pinky Nachtschone HHP 649 begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en 

opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 

uitplanten. 

Mirabilis jalapa rood Nachtschone HP  begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en 

opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 

uitplanten. 

Mirabilis jalapa Striped Nachtschone HP  begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en 

opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 

uitplanten. 



 

Mirabilis jalapa zachtgeel Nachtschone HP  begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en 

opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 

uitplanten. 

Mirabilis longiflora  Nachtschone HHP  begin maart onder glas in bij voorkeer eigen potje / 

na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en 

opkweken / zodra de nachtvorst geweken is 

uitplanten. 

Miscanthus  Giganteus Reuzenriet HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Miscanthus floridus Zebrinus Prachtriet HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Miscanthus floridus Zebrinus Prachtriet HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Miscanthus sinensis Ferner Osten Prachtriet HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Miscanthus sinensis Ghana Prachtriet HP 339 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Miscanthus sinensis Gracillimus Prachtriet HP 338 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Miscanthus sinensis Grosse Fontaine Chinees Riet HP 831 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Miscanthus sinensis Kleine Silberspinne Chinees Riet HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Miscanthus sinensis Kleine Silberspinne Chinees Riet   maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Miscanthus sinensis Morning Light Chinees Riet HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Miscanthus sinensis Samurai Chinees Riet HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Mixed  Fairy Mixed Annuals  A   
Modiolastrum lateritum     februari-maart kamerkasje / daarna koeler zetten 

Moluccella leavis  Ierse klokken HA  februari-maart bij kamertemperatuur of eind april 

ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen / mei 

afharden en uitplanten / ter plekke gezaaide 

planten bij vorst beschermen. 

Monarda  Balance Bergamotplant HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 



 

Monarda  Balance Bergamotplant HP 212 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Beauty of Cobham Bergamotplant HP 766 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Beauty of Cobham Bergamotplant HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Cambridge Scarlet Bergamotplant HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Cambridge Scarlet Bergamotplant HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Colrain Red Bergamotplant HP 213 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Comanche Bergamotplant HP 211 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Croftway Pink Bergamotplant HP 214 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 



 

Monarda  Elsie's Lavender Bergamotplant HP 176 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Fishes Bergamotplant HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Gewitterwolke Bergamotplant HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Jacob Cline Bergamotplant HP 215 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Marshall's Delight Bergamotplant HP 765 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Mixed Bergamotplant HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Mixed Bergamotplant HP 525 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Mohawk Bergamotplant HP 219 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 



 

Monarda  Panorama Bergamotplant HP 602 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Petite Delight Bergamotplant HP 679 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Prairienacht Bergamotplant HP 216 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Schneewitten Bergamotplant HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Scorpion Bergamotplant HP 217 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda  Thundercloud Bergamotplant HP 218 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda astromontana  Bergamotplant HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda bradburiana Prairie Gypsy Bergamotplant HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 



 

Monarda citriodora  Citroenbergamot HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda citriodora Lambada Citroenbergamot HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda fistulosa  Wilde Bergamot HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda menthifolia  Mintbladige Bergamot HP 109 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Monarda punctata  Gespikkelde Bergamot HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Montia sibirica  Winterpostelein HP 562 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Morina longifolia  Kransbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Morina longifolia  Kransbloem HP 178 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Myosotis alpestris Victoria Pink Dwerg Vergeet-me-nietje HB  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Nemesia  Snowflakes'  A  maart-april bij 15 graden Celsius zaaien / verspenen 

/ koel opkweken / mei afharden en uitplanten op 

20 cm. 
Nemesia cheiranthus  Nemesia A  maart-april bij 15 graden Celsius zaaien / verspenen 

/ koel opkweken / mei afharden en uitplanten op 

20 cm. 
Nemesia strumosa Innocence Nemesia A  maart-april bij 15 graden Celsius zaaien / verspenen 

/ koel opkweken / mei afharden en uitplanten op 

20 cm. 
Nepeta faassenii  Kattenkruid HP 556 maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 
Nepeta faassenii Dawn to Dusk Kattenkruid HP 243 maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 
Nepeta faassenii Six Hills Giant Kattekruid HP 130 maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 
Nepeta faassenii Snowflake Kattenkruid HP 737 maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 
Nepeta kubanica  Kattekruid HP  maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 
Nepeta latifolia  Breedbladig Kattekruid HP 309 maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 
Nepeta nervosa Blue Carpet Kattenkruid HP  maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 



 

Nepeta nuda Purple Cat Kattekruid HP  maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 
Nepeta parnassica  Kattenkruid HP  maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 
Nepeta siberica Souvenir d'André Chaudron kattenkruid, syberisch HP  maart-april in zaaibakje onder glas zaaien / 

verspenen / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli- 

oktober / kiemt langzaam. 

Nepeta subsessilis  Kattenkruid HP  maart-april in zaaibakje onder glas zaaien / 

verspenen / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli- 

oktober / kiemt langzaam. 

Nepeta subsessilis  Kattenkruid HP  maart-april in zaaibakje onder glas zaaien / 

verspenen / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli- 

oktober / kiemt langzaam. 

Nepeta subsessilis Cool Cat Kattenkruid HP  maart-april in zaaibakje onder glas zaaien / 

verspenen / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli- 

oktober / kiemt langzaam. 

Nepeta subsessilis Sweet Dreams Kattenkruid HP  maart-april in zaaibakje onder glas zaaien / 

verspenen / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli- 

oktober / kiemt langzaam. 

Nepeta tuberosa  kattekruid, Wit HP  maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 
Nepeta x faassenii Snowflake kattekruid, Wit HP  maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 



 

Nepeta x faassenii Walkers Low Kattekruid HP  maart-april of september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of 

september-oktober / zaden bedekken, 

donkerkiemer 
Nerine bowdeniii  Nerine HP  maart-april kamertemperatuur; kiemplanten 

vorstvrij overwinteren 
Nerium oleander  Oleander HHP  maart-april beschermd 

Nerium oleander Agnes Darac Oleander HHP  maart-april beschermd 

Nicandra physalodes Alba Zegekruid HHA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nicandra physalodes Black Pod Zegekruid HA 266 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nicandra physalodes White Zegekruid HA 726 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen op 15 cm 
Nicotiana affinis  Tabaksplant A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana alata Crimson Bedder Siertabak A 712 ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana alata Cathy Siertabak A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 



 

Nicotiana alata Lime Green Siertabak A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana alata roze naar rood Siertabak A 316 ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana glutinosa  Siertabak A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana hybride Perfume Deep Purple Tabaksplant A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana hybride Stonecrop Mauve Siertabak A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana hybride Tinkerbell Tabaksplant A 317 ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana langsdorfii  Siertabak A 220 ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 



 

Nicotiana langsdorfii  Siertabak A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana mutabilis Marshmallow Siertabak A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana rustica  Boerentabaksplant A 435 ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana rustica Hot Chocolate Boerentabaksplant A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana sylvestris  Zuid-Amerikaanse Tabaksplant A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana sylvestris  Zuid-Amerikaanse Tabaksplant A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana sylvestris Indian Peace Pipe Zuid-Amerikaanse Tabaksplant A 487 ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 



 

Nicotiana tabacum  Virginische Tabaksplant A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana tabacum  Virginische Tabaksplant A  ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana tabacum  Virginische Tabaksplant A 719 ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nicotiana x sanderea Fragant Cloud Siertabak A 425 ter plekke in april / lichtkiemer / geleidelijk 

uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder 

glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig 

verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm. 

Nigella damascena  Juffertje in het groen HHA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella damascena  Juffertje in het groen HHA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella damascena Albion Juffertje in het groen HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 



 

Nigella damascena Juffertje in het groen Mixed Juffertje in het groen HHA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella damascena Love in a mist Juffertje in het groen HHA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella damascena Mixed Juffertje in het groen HHA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella damascena Mixed Juffertje in het groen HHA 046 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella damascena Mulberry Rose Juffertje in het groen HHA 920 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella orientalis Transformer Nigella A  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella orientalis Transformer Nigella A 772 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 



 

Nigella papillosa  Juffertje in het groen HHA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella papillosa African Bride Juffertje in het groen HHA 724 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella papillosa African Bride Juffertje in het groen HHA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella papillosa Midnight Juffertje in het groen HHA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella papilosa  Juffertje in het groen HA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella sativa Kraai Nigella HHA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 

Nigella sativa Spreeuw Nigella HHA  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, 

na het uitdunnen water geven zodat de 

overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; 



 

Nolana humifusa  Klokbloem A  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Nolana paradoxa Blue Bird Chileense Klokbloem A  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Ocimum basilicum Mix basilicum, Donkerbladige A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Ocimum basilicum Osmin basilicum, Donkerbladige A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Ocimum basilicum Red Opal Donkerbladige Basilicum A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Oenothera biennis  Teunisbloem HB  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Oenothera fruticosa  Teunisbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Oenothera fruticosa  Teunisbloem HP 098 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Oenothera kunthiana  Teunisbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Oenothera longifolia Lemon Sunset Teunisbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Oenothera minima  Kleine teunisbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Oenothera odorata Apricot Delight Geurende teunisbloem HP 612 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Oenothera odorata  Geurende teunisbloem HP 189 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Oenothera pallida Innocence Teunisbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Oenothera pumila  Teunisbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Oenothera rosea  Teunisbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Oenothera speciosa  Teunisbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Oenothera tetragona Fyrverkeri Teunisbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Oenothera versicolor Sunset Boulevard Teunisbloem HP 131 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Omphalodes cappadocica  Witte onschuld A   
Omphalodes linifolia  Witte onschuld A 032 maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Omphalodes verna  Gedenke mij A   
Onobrychis viciifolia  Esparcette HP   
Origanum laevigatum Hopleys Purperen Marjolein HP 711 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Origanum majorana White Marjolein HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Orlaya grandiflora  Kantbloem, straalscherm A 436 maart-april in zaaibakje / verspenen / uitplanten / 

ter plekke zaaien eind april-mei of september- 

oktober 
Ornitogalum umbellatum Magnum Vogelmelk HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Osteospermum  wit-violet Spaanse Margriet HHP  maart-april zaaien; verspenen; afharden; na 

nachtvorst uitplanten 
Osteospermum ecklonis  Spaanse Margriet HHP  maart-april zaaien; verspenen; afharden; na 

nachtvorst uitplanten 
Osteospermum ecklonis African Summer Spaanse Margriet HHP  maart-april zaaien; verspenen; afharden; na 

nachtvorst uitplanten 
Osteospermum ecklonis Purple Mountain Spaanse Margriet HHP  maart-april zaaien; verspenen; afharden; na 

nachtvorst uitplanten 
Oxypetalum caeruleum  Tweedia HHP 437  
Papaver alpinum  Alpenklaproos HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver alpinus ssp. Sendtneri Alpenmohn Alpenklaproos HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver amurense syn nudicaule  Klaproos HP   



 

Papaver atlanticum Semiplenum Donzige Klaproos HP 069 ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver commutatum Ladybird Klaproos HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver glaucum  Tulppapaver HA 099 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver laciniatum Pink Bicolor Papaver HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver nudicaule Champagne Bubbles White IJslandse Papaver HP 371 ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver nudicaule Mixed IJslandse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

donkerkiemer / gecontroleerd zaaien: maart-april 

in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij 

uitplanten kluit intact houden 

Papaver orientalis Mixed Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Pizzicato Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 



 

Papaver orientalis Pizzicato Mixed Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Laurens Grape Oosterse Papaver HA  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Allegro Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Betty Barclay Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Coral Reef Oosterse Papaver HP 739 ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Karine Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Marcus Perry Oosterse Papaver HP 568 ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 



 

Papaver orientalis Mixed Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Patty's Plum Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Pavot Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Perry's White Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Pizzicato Oosterse Papaver HP 660 ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Prinzessin Viktoria Luisa Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 

Papaver orientalis Turkenlouis Oosterse Papaver HP  ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / 

lichtkiemer, zaden heel licht inharken / 

gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje 

onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit 

intact houden 



 

Papaver paeoniflorum Bombast Dark Red Slaapbol HA 936 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver paeoniflorum Cream Paeony Slaapbol HA 632 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver paeoniflorum Hugh Doubles Mixed Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver paeoniflorum Mixed Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver paeoniflorum Paeony Purple Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver paeoniflorum Paeony White Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver paeoniflorum Pink Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver paeoniflorum Red Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver paeoniflorum Black Paeony Slaapbol HA 164 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver paeoniflorum Flemish Antique Slaapbol HA 162 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver paeoniflorum Rose Feather Slaapbol HA 163 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver rhoeas  Grote Klaproos HA 489 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver rhoeas America Legion Grote Klaproos HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 



 

Papaver rhoeas Angels Choir Grote Klaproos HA 838 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver rhoeas Bridal Silk Grote Klaproos HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver rhoeas Bridal Silk Mix Grote Klaproos HA 768 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver rhoeas Double Grote Klaproos HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver rhoeas Mixed Grote Klaproos HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver rhoeas Orange Grote Klaproos HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver rhoeas Parelmoer Grote Klaproos HA 488 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver rhoeas Pierrot Grote Klaproos HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver rhoeas Royal Red Grote Klaproos HA 785 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver rhoeas Shirley Grote Klaproos HA 613 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 



 

Papaver rhoeas Shirley Mixed Grote Klaproos HA 614 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver rhoeas Shirley Small Grote Klaproos HA 740 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver somniferum Alba Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Frilled Pink Slaapbol HHA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Gentle Slaapbol HHA 791 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Giganteum Reuzenpapaver HA 310 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Giganteum Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver somniferum Hungarian Blue (USA) Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Lauren's Grape (USA) Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Lauren's Grape (USA) Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Mixed Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen 

op 15 cm / donkerkiemer 

Papaver somniferum Mixed Slaapbol HA 710 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 



 

Papaver somniferum Persian White Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Purper Beauty Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Red Beauty Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Red Purple Mixed Slaapbol HA 839 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Seriously Scarlet Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Softly Pink Slaapbol HA 840 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Surprise Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Twirl Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Twirl Lilac Slaapbol HHA 708 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Twirl Pink Slaapbol HHA 709 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum wit - enkel Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Applegreen Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Black Slaapbol HA 165 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Black Currant Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 



 

Papaver somniferum Danish Flag Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Flemish Antique Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Lilac Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Pepperbox Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Persian White Slaapbol HA  maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Papaver somniferum Zeeuws lila Slaapbol HA 166 maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien 

/ zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer 
Pelargonium peltatum  Geranium HP  januari-februari binnen zaaien; verspenen; 

verpotten; afharden; na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Pennisetum alopecuroides  Lampepoetsergras   maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum alopecuroides  Lampepoetsergras   maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum alopecuroides  Lampepoetsergras (pluim 

pennisetum) 
HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



 

Pennisetum alopecuroides  Lampepoetsergras (pluim 

pennisetum) 
HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum alopecuroides Macrourum  HP 841 maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum alopecuroides Moudry Lampepoetsergras HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum glaucum  Lampepoetsergras HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum glaucum Purple Baron Lampepoetsergras HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum glaucum Purple Majesty Lampepoetsergras HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum macrourum  Lampenpoetsergras HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



 

Pennisetum macrourum Tall Feathers Lampepoetser HP 842 maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum orientale  Lampepoetsergras HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum orientale  Lampepoetsergras HP  maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Pennisetum setaceum Rubrum Lampepoetsergras HP 670 maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / 

zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 

graden Celsius / mei afharden en uitplanten na 

laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Penstemon  Mother of Pearl Slangekop HHP  maart in zaaibakje onder warm glas / eventueel 

vorstvrij overwinteren. 
Penstemon  White Bedder Slangekop HHP  maart in zaaibakje in kamerkasje; maart-april in 

zaaibakje in koude bak / eventueel vorstvrij 

overwinteren 
Perilla frutescens  Chinese Basilicum A   
Perovskia atriplicifolia Blue Spire Perovskia HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Perovskia atriplicifolia Blue Spire Russische Sage HP  maart-april in zaaibakje in koude bak; indien na 3 

weken nog geen resultaat een koudeperiode 

inlassen van 14-28 dagen bij -4/+4 graden. 

Vervolgens opnieuw proberen bij 20 °C om te 

ontkiemen. 



 

Persicaria affinis Darjeeling Red Duizendknoop HP  maart-april in zaaibakje in koude bak. 

Persicaria amplexicaulis Firetail  HP  maart-april in zaaibakje in koude bak. 

Persicaria amplexicaulis Rosea  HP  maart-april in zaaibakje in koude bak. 

Persicaria bisorta  Duizendknoop HP 022 maart-april in zaaibakje in koude bak. 

Persicaria polymorpha  Duizendknoop HP 334 januari-maart in zaaibakje in koude bak 

Petrocoptis glaucifolia  Silene   maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Petunia multiflora  Petunia A  januari-maart zaaien / verspenen / verpotten / mei 

afharden / na nachtvorstperiode uitplanten 

Petunia multiflora Light Blue Vein Petunia A 373 januari-maart zaaien / verspenen / verpotten / mei 

afharden / na nachtvorstperiode uitplanten 

Petunia multiflora Pirouette Petunia A 372 januari-maart zaaien / verspenen / verpotten / mei 

afharden / na nachtvorstperiode uitplanten 

Petunia multiflora wit Petunia A 374 januari-maart zaaien / verspenen / verpotten / mei 

afharden / na nachtvorstperiode uitplanten 

Phacelia campanularia  Bijenvoer A 725 maart-april ter plekke / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer, zaden bedekken / september- 

oktober voor bloei volgend voorjaar. 

Phacelia tanacetifolia  Bijenvoer A 417 maart-april ter plekke / uitdunnen op 15 cm / 

donkerkiemer, zaden bedekken / september- 

oktober voor bloei volgend voorjaar. 

Phlomis tuberosa  Brandkruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Phlomis tuberosa Amazone Brandkruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Phlox drummondii  Perkphlox HP  februari-maart binnen zaaien / verspenen / april 

opkweken / mei afharden / uitplanten na 

nachtvorstperiode 

Phlox drummondii Dwarf Beauty Perkphlox   maart binnen zaaien / verspenen / april opkweken / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode 

Phlox drummondii Red Perkphlox HHP  maart binnen zaaien / verspenen / april opkweken / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode 

Phlox drummondii Tapestry Mix Perkphlox HHP  maart binnen zaaien / verspenen / april opkweken / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode 

Phlox drummondii Tapestry Mixed Perkphlox HP  maart binnen zaaien / verspenen / april opkweken / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode 

Phlox hybride compacta Mount Hampden Perkphlox HHA   
Phormium  Bronze vlas, Nieuwzeelands HHP  februari-maart in zaaibakje met bodemwarmte 

Phormium tenax  vlas, Nieuwzeelands HHP  februari-maart in zaaibakje met bodemwarmte 

Phormium tenax  vlas, Nieuwzeelands HHP  februari-maart in zaaibakje met bodemwarmte 

Phygelius x rectus Sensation Kaapsefuchsia HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Phygelius aequalis  fuchsia, Kaapse HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



 

Phygelius aequalis Yellow Trumpet fuchsia, Kaapse HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Phygelius capensis  fuchsia, Kaapse HP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Phygelius croftway Red Emperor Kaapse Fuchsia HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Physalis peruviana  Goudbes A  maart op kamertemperatuur / kiemt binnen 2 

weken / na kiemen koeler opkweken / na 

nachtvorstperiode uitplanten 

Physalis puberescens  Ananaskers A  maart op kamertemperatuur / kiemt binnen 2 

weken / na kiemen koeler opkweken / na 

nachtvorstperiode uitplanten 

Phyteuma orbiculare   HP  september-oktober en maart-april in zaaibakje in 

koude bak. 
Phyteuma scheuchzeri  Rapunzel HP 343 september-oktober en maart-april in zaaibakje in 

koude bak. 
Pieris japonica   HP  september-oktober of maart-april in zaaibakje in 

koude bak. 
Plantago major Purpurea Grote purperen weegbree HP 582 maart-april in zaaibakje in koude bak; eventueel 

koudeperiode 
Platycodon grandiflorus Mixed Ballonklokje HP 786 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 



 

Platycodon grandiflorus Albus of Fudji White Ballonklokje HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Platycodon grandiflorus Double Blue Ballonklokje HP 394 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Platycodon grandiflorus Fuji Blue Ballonklokje HP 070 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Platycodon grandiflorus Mother of Pearl Ballonklokje HP 418 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Platycodon grandiflorus Sentimental Blue Ballonklokje HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Podranea ricasoliana  Trompetklimmer A   
Polemonium caeruleum  Jacobsladder HP 584 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler 

opkweken / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind 

april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium caeruleum Album Jacobsladder HP 226 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler 

opkweken / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind 

april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium caeruleum Bambino Blue Lage Jacobsladder HP 071 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler 

opkweken / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind 

april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium caeruleum Lambrooks Mauve Jacobsladder HP 227 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler 

opkweken / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind 

april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 



 

Polemonium foliosissimum Flavum Jacobsladder HP 132 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler 

opkweken / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind 

april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium pauciflorum  Jacobsladder HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler 

opkweken / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind 

april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium pulchelrrimum Blue Master Jacobsladder HP 555 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler 

opkweken / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind 

april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium repens  Kruipende Jacobsladder HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler 

opkweken / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind 

april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium reptans  Kruipende Jacobsladder HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler 

opkweken / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind 

april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium reptans  Kruipende Jacobsladder HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler 

opkweken / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind 

april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polemonium yezoense Purple Rain Jacobsladder HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler 

opkweken / oppotten / najaar uitplanten of 

overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind 

april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. 

Polygonum capitatum syn. capitata Victory Carpet Knoopjeskruid HP  vanaf januari in zaaibakje in kamerkasje, na 

ontkiemen koeler zetten; maart-april of september- 

oktober in zaaibakje in koude bak. 

Pontederia cordata  Snoekkruid HP 598 binnen in modderige compost zaaien/koeler 

opkweken 



 

Pontederia cordata Pink Pons Snoekkruid HP  binnen in modderige compost zaaien/koeler 

opkweken 
Portulaca grandiflora  Postelein HHA  maart-april binnen zaaien; bij voorkeur in eigen 

potje; mei afharden; na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Portulaca grandiflora  Postelein HHA  maart-april binnen zaaien; bij voorkeur in eigen 

potje; mei afharden; na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Portulaca grandiflora Double Mixed Colours Postelein HHA  maart-april binnen zaaien; bij voorkeur in eigen 

potje; mei afharden; na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Portulaca grandiflora Magic Carpet Mix Postelein HHA  maart-april binnen zaaien; bij voorkeur in eigen 

potje; mei afharden; na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Portulaca grandiflora Sundial Fuchsia Postelein HHA  maart-april binnen zaaien; bij voorkeur in eigen 

potje; mei afharden; na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Portulaca grandiflora Sunny Boy Postelein HHA  maart-april binnen zaaien; bij voorkeur in eigen 

potje; mei afharden; na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Potentilla alba  Witte Ganzerik HP 843 maart-april in zaaibakje of potje onder glas / 

eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 

opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: 

september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 

cm. 
Potentilla atrosanguinea Etna Ganzerik HP  maart-april in zaaibakje of potje onder glas / 

eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 

opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: 

september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 

cm. 
Potentilla atrosanguinea Melton's Fire Ganzerik HP 016 maart-april in zaaibakje of potje onder glas / 

eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 

opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: 

september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 

cm. 
Potentilla aurea  Gele Ganzerik HP 017 maart-april in zaaibakje of potje onder glas / 

eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 

opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: 

september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 

cm. 



 

Potentilla megalantha  Ganzerik HP  maart-april in zaaibakje of potje onder glas / 

eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 

opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: 

september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 

cm. 
Potentilla nepalensis Helen-Jane Ganzerik HP 033 maart-april in zaaibakje of potje onder glas / 

eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 

opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: 

september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 

cm. 
Potentilla nepalensis Master Floris Ganzerik HP 603 maart-april in zaaibakje of potje onder glas / 

eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 

opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: 

september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 

cm. 
Potentilla nepalensis Miss Wilmott Ganzerik HP 034 maart-april in zaaibakje of potje onder glas / 

eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 

opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: 

september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 

cm. 
Potentilla nepalensis Ron McBeath Ganzerik HP  maart-april in zaaibakje of potje onder glas / 

eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 

opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: 

september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 

cm. 
Potentilla recta  Rechte Ganzerik HP 644 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Potentilla recta Sulphurea Rechte Ganzerik HP 100 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Potentilla reptans  Vijfvingerkruid HP 531  
Potentilla thurberi Monarch's Velvet Ganzerik HP 293 maart-april in zaaibakje of potje onder glas / 

eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler 

opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: 

september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 

cm. 



 

Primula polyanthus Large Flowered Mix Sleutelbloem HP  maart-juli zaaien; verspenen; uitplanten in het 

najaar 
Primula vialii  Sleutelbloem HP  maart-juli zaaien; verspenen; uitplanten in het 

najaar 
Prunella grandiflora  Grootbloemig Bijenkorfje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Prunella grandiflora Carminea Grootbloemig Bijenkorfje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Prunella grandiflora Loveliness Grootbloemig Bijenkorfje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Prunella laciniata Alba Bijenkorfje HP 642 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Prunella laciniata  Bijenkorfje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Prunella laciniata Rosea Bijenkorfje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Prunella webbiana Rosea Bijenkorfje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Prunella x webbiana Gruss aus Isemhagen Bijenkorfje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Pulsatilla vulgaris  Wildemanskruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Pulsatilla vulgaris Alba Wildemanskruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Pulsatilla vulgaris Rubra Wildemanskruid HP 847 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Pulsatilla vulgaris Rubra Wildemanskruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Raphanus sativus Sativus Rattenstaartjes A   
Ratibida columnifera  Mexicaanse zonnehoed HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Ratibida columnifera  Mexicaanse zonnehoed   maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Ratibida columnifera Yellow Mexicaanse zonnehoed HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Ratibida (Artibida) columnifera  Mexicaanse zonnehoed HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Reseda alba  Witte Reseda A 101 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen op 15 cm 
Reseda lutea  Wilde Reseda A  maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen op 15 cm 
Reseda luteola  Wouw A 102 maart-april of september-oktober ter plekke zaaien 

/ uitdunnen op 15 cm 
Rheum palmatum  Chinese Sierrabarber HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Rheum palmatum Atrosanguineum Chinese Sierrabarber HP 267 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Rhodochiton atrosanguineus  Rhodochiton A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Rhodochiton atrosanguineus  Rhodochiton A 694 maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 



 

Rhodochiton volubile Purple Bells  A  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude 

bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien 

en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. 

Ricinus communis  Wonderboom A  maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of 

weken / na kiem koeler opkweken / mei afharden / 

na nachtvorst uitplanten. 

Ricinus communis  Wonderboom A  maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of 

weken / na kiem koeler opkweken / mei afharden / 

na nachtvorst uitplanten. 

Ricinus communis  Wonderboom HHA  maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of 

weken / na kiem koeler opkweken / mei afharden / 

na nachtvorst uitplanten. 

Ricinus communis Carmencita Wonderboom HHA 268 maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of 

weken / na kiem koeler opkweken / mei afharden / 

na nachtvorst uitplanten. 

Ricinus communis Carmencita Pink Wonderboom HHA 269 maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of 

weken / na kiem koeler opkweken / mei afharden / 

na nachtvorst uitplanten. 

Ricinus communis Gibsonii Wonderboom A 505 maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of 

weken / na kiem koeler opkweken / mei afharden / 

na nachtvorst uitplanten. 

Ricinus hybride New Zealand Purple Wonderboom A  maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of 

weken / na kiem koeler opkweken / mei afharden / 

na nachtvorst uitplanten. 

Ricinus lividus  Wonderboom HHA  maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of 

weken / na kiem koeler opkweken / mei afharden / 

na nachtvorst uitplanten. 



 

Rosa  Lichtkoningin Lucia Trosroos, dubbelbloemig HP  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude 

bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien 

en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. 

Rosa  Mabella syn Korgold syn New 

Day 
Roos HP  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude 

bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien 

en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. 

Rosa  Meiland Roos, afwachten HP  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude 

bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien 

en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. 

Rosa chinensis  Miniatuur Roos HP  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude 

bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien 

en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. 

Rosa chinensis Little White Pet Miniatuur Roos HP  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude 

bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien 

en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. 

Rosa chinensis Viridiflora Miniatuur Roos HP  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude 

bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien 

en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. 

Rosa polyantha White The Fairy Miniatuur Roos HP  februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen 

koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude 

bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien 

en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. 



 

Rudbeckia fulgida Goldsturm Zonnehoed HP 907 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Rudbeckia hirta Burbee Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Cappucino Zonnehoed HHP 693 februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Cherry Brandy Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Cherry Brandy Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Cherry Brandy Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Chiminee Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Gloriosa Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Gloriosa Daisy Mix Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Indian Summer Zonnehoed HHP 182 februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 



 

Rudbeckia hirta Irish Eyes (Green Eyes) Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Marmalade Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Prairie Sun Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Rustic Colors Zonnehoed HHP 133 februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Rustic Dwarf Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta Toto Gold Zonnehoed HHP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia hirta var. Angustifolia Zonnehoed HP  februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april 

in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler 

opkweken / ter plekke vanaf april 

Rudbeckia laciniata Goldquelle Slipbladige Rudbeckia HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Rudbeckia laciniata  Slipbladige Rudbeckia HP 318 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Rudbeckia nitida Herbstsonne Zonnehoed HP 281 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Rudbeckia occidentalis  Zonnehoed HP   



 

Rudbeckia speciosa  Rudbeckia HP  maart-april in zaaibakje in (alternatieve) koude bak 

Rumex sanguineus ssp. Sanguineus Bloedzuring HP 741 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Sagina subulata  Vetmuur HP  maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Salpiglossis sinuata Black Trumpets Brokaatbloem A  maart in eigen potje zaaien / april opkweken / mei 

afharden / na nachtvorstperiode uitplanten 

Salpiglossis sinuata Kew Blue Brokaatbloem TA  februari-maart in eigen potje zaaien / april 

opkweken / mei afharden / na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Salpiglossis sinuata Wild Grape Brokaatbloem TA  maart in eigen potje zaaien / april opkweken / mei 

afharden / na nachtvorstperiode uitplanten 

Salvia   Salie HP 450 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia algeriensis  Algerijnse Salie HHA 047 maart-april onder glas / verspenen / koeler 

opkweken / afharden en uitplanten / ter plekke 

april-mei en september-oktober. 

Salvia amarissima  Salie HA 147 maart-april onder glas / verspenen / koeler 

opkweken / afharden en uitplanten / ter plekke 

april-mei en september-oktober. 

Salvia amplexicaulis  Salie HP 461 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Salvia amplexicaulis Mauve Salie HP 577 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia amplexicaulis Medium Salie HP 646 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia apiana  Witte Californische Salie HHA  maart-april op kamertemperatuur zaaien; 

verspenen; koeler opkweken; mei: afharden en 

uitplanten na laatste nachtvorst 

Salvia argentea  Zilversalie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / het zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 

Salvia aucheri  Salie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia bulleyana  Salie HP 395  
Salvia clevelandii  Salie HP   
Salvia coahuilensis   HHP  maart-april of juli-september in zaaibakje of ter 

plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler 

opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; 

voorjaar: uitplanten 

Salvia coccinea  Salie A  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 



 

Salvia coccinea Lady in Red Salie A  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia coccinea Texas Sage Salie HHA  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia coccinea Cherry Blossom Salie A  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia coccinea Coral Nymph Salie A 103 februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia coccinea Lady in Red Salie HHA  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia coccinea Scarlet Sage Salie HHA  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 



 

Salvia coccinea Snow Nymph Salie HA  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia columbariae Crown Jewel Salie A 420 februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia cyanescens  Salie A   
Salvia disermas  Transvaal Salie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia dolichantha  Salie HP  februari tot maart in zaaibakje in kamerkasje; na 

ontkiemen koeler zetten; bloei vanaf juni 

Salvia farinacea Victoria Meelsalie HHP 072 februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia forskaohlei  Salie HP 134 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia glutinosa  Kleverige Salie HP 190 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 



 

Salvia greggii Alba  HHP  maart-april of juli-september in zaaibakje of ter 

plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler 

opkweken; oppotten; najaar: uitplanten 

Salvia greggii Blue Note  HHP  maart-april of juli-september in zaaibakje of ter 

plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler 

opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; 

voorjaar: uitplanten 

Salvia greggii Icing Sugar  HHP  maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; 

verspenen; oppotten; najaar uitplanten of 

overwinteren in pot 
Salvia greggii Raspberry Delight Salie HHP  maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; 

verspenen; oppotten; najaar uitplanten of 

overwinteren in pot 
Salvia greggii x lycroides  Canyonsalie HP   
Salvia guaraniltica  Ananassalie A   
Salvia haematodes Indigo  HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia hians  Salie A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Salvia hians  Salie A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Salvia hispanica  Salie HP  maart-april in zaaibakje onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Salvia karashino   HHP  maart-april of juli-september in zaaibakje of ter 

plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler 

opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; 

voorjaar: uitplanten 



 

Salvia karashino     maart-april of juli-september in zaaibakje of ter 

plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler 

opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; 

voorjaar: uitplanten 

Salvia karwinskii  Salie HP   
Salvia kuznezoffii  Salie HP 146 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia lanata  Salie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia lyrata  Salie HHP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia lyrata Burgundi Bliss Salie HHP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia lyrata Purple Knock-Out Salie HHP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia lyrata Purple Prince Salie HHP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia macrophylla Peru Blue Salie HHA  maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; 

verspenen; oppotten; najaar uitplanten of 

overwinteren in pot 
Salvia maroccana  Marokkaanse Salie A 706 maart-april onder glas / verspenen / koeler 

opkweken / afharden en uitplanten / ter plekke 

april-mei en september-oktober. 



 

Salvia miltiorrhiza  Roodwortelsalie HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia napifolia  Salvia HP 073 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia nemorosa Amethyst Prachtsalie HP  maart-april onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als 

de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter 

plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / 

uitdunnen op 15cm. 

Salvia nemorosa Blaukoningin Prachtsalie HP  maart-april onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als 

de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter 

plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / 

uitdunnen op 15cm. 

Salvia nemorosa Sensation Deep Rose Prachtsalie HP  maart-april onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als 

de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter 

plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / 

uitdunnen op 15cm. 

Salvia nemorosa Caradonna Prachtsalie HP  maart-april onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als 

de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter 

plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / 

uitdunnen op 15cm. 



 

Salvia nemorosa Mainacht Prachtsalie HP 375 maart-april onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als 

de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter 

plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / 

uitdunnen op 15cm. 

Salvia nemorosa Rose Queen Prachtsalie HP 104 maart-april onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als 

de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter 

plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / 

uitdunnen op 15cm. 

Salvia nemorosa Schneehugel Prachtsalie HP 376 maart-april onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als 

de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter 

plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / 

uitdunnen op 15cm. 

Salvia officinalis  Salie HP 167 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia patens Brian Kabbes Salie HHA  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia patens Cambridge Blue Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 



 

Salvia patens Chilcombe Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia patens Guanajuato Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia patens Oceana Blue Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia patens Cambridge White Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia patens Chilcombe Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia patens Oxford Blue Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 



 

Salvia patens Royal Blue Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia plectranthoides  Salie A 926 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia pratensis Eveline Veldsalie HP 554 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia pratensis Rose Rhapsody Veldsalie HP 731 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia pratensis Eveline Veldsalie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia pratensis Indigo Veldsalie HP 377 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia pratensis haematodes Indigo Forms Veldsalie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia przewalskii Rosea  HP  maart-april of juli-september in zaaibakje of ter 

plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler 

opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; 

voorjaar: uitplanten 

Salvia radula  Salie HHP  maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; 

verspenen; oppotten; najaar uitplanten of 

overwinteren in pot 
Salvia roemeriana  Cedersalie A   



 

Salvia sclarea  Scharlei HB 743 maart-april onder glas/zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia sclarea Alba Scharlei HB 253 maart-april onder glas/zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia sclarea Turkestanica Scharlei HB 252 maart-april onder glas/zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia sinaloensis  Vuursalie HP  februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 

zaaien of maart-april in zaaibakje in koude bak 

Salvia splendens  Vuursalie HA  februari-maart zaaien / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / april koeler 

opkweken / mei afharden / na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Salvia splendens Salsa Purple  A  februari-maart zaaien / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / april koeler 

opkweken / mei afharden / na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Salvia splendens Van Houttei Faye Chapel Vuursalie A   
Salvia stachydifolia   HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia subrotunda  Salie A  maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een 

koudeperiode / ter plekke vanaf april 



 

Salvia superba Merleau Prachtsalie HP  maart-april onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als 

de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter 

plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / 

uitdunnen op 15cm. 

Salvia taraxacifolia Touch of Scent Salie HHA  maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; 

verspenen; oppotten; najaar uitplanten of 

overwinteren in pot 
Salvia texana  Texaanse Salie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia transsylvanica   HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia transsylvanica Blue Spires  HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia trijuga  Salie HP 672 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia uliginosa Bog Sage Veen Salie HHP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia urica  Salie HHP  maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; 

verspenen; oppotten; najaar uitplanten of 

overwinteren in pot 



 

Salvia verbenaca (kleinbloemige salie) Salie HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia verticillata Alba Kranssalie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia verticillata Amasiaca Kranssalie HP 136 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia verticillata Purple Rain Kranssalie HP 137 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia verticillata White Rain Kranssalie HP 135 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia viridis Blue Bird Bonte Salie A 773 maart-april onder glas/zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia viridis Pink Swan Bonte Salie A 490 maart-april onder glas/zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 



 

Salvia viridis White Swan Bonte Salie A 378 maart-april onder glas/zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia viridis Art Shades Bonte Salie A  maart-april onder glas/zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia viridis Claryssa Bonte Salie A  maart-april onder glas/zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia viscosa  salie, Sierlijke HP   
Salvia viscosa syn. piraria  salie, Sierlijke HP   
Salvia x jamensis James Compton Salie HHP  maart-april of juli-september in zaaibakje of ter 

plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler 

opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; 

voorjaar: uitplanten 

Salvia canariensis  Salie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia coccinea Brenthurst Salie A 742 februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 



 

Salvia divinorum (?)  Muntsalie A  februari tot maart in zaaibakje in kamerkasje; na 

ontkiemen koeler zetten; bloei vanaf juni 

Salvia farinacea  Meelsalie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia kuznetzovii Rose Vorm Salie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia lyrata Purple Volcano Salie HHP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia nemorosa Amethyst Prachtsalie HP  maart-april onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als 

de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter 

plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / 

uitdunnen op 15cm. 

Salvia nemorosa Ostfriesland Prachtsalie HP 105 maart-april onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als 

de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter 

plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / 

uitdunnen op 15cm. 

Salvia patens Cambridge Blue Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 



 

Salvia patens Chilcombe Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia patens Oceans Blue Salsyll Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia patens Heavenly Blue Salie HHP  februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel 

kan een koudeperiode nodig hebben / na 

ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / 

vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei 

zet dan uiteraard wat later in. 

Salvia pratensis Meadow Ballet Blend Veldsalie HP 848 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia pratensis x hiana Madeline Veldsalie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia przewalskii  Salie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia regeliana  Salie HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Salvia runcinata  Salie A   
Salvia scabra  Coastal Blue Sage A   



 

Salvia splendens Van Houttei Faye Chapel Vuursalie HA  maart zaaien / zaaisel kan een koudeperiode nodig 

hebben / april koeler opkweken / mei afharden / 

na nachtvorstperiode uitplanten 

Salvia subrotunda   A  maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een 

koudeperiode / ter plekke vanaf april 

Salvia taraxacifolia (paardenbloembladige salie)  HHP  maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; 

verspenen; oppotten; najaar uitplanten of 

overwinteren in pot 
Salvia verbenaca (kleinbloemige salie) Salie HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Salvia x superba Queen Dwarf Blue Prachtsalie HP  maart-april onder glas / zaaisel kan een 

koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler 

zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als 

de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter 

plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / 

uitdunnen op 15cm. 

Sanguisorba armena  Canadese Pimpernel HP 442 maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba canadensis  Canadese Pimpernel HP  maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba hakusanensis  Sorbenkruid HP  maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba hukasanensis  Sorbenkruid HP  maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 



 

Sanguisorba menziesii  Sorbenkruid HP 470 maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba minor  Kleine Pimpernel HP 443 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Sanguisorba obtusa  Sorbenkruid HP  maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba officinalis HG Grote Pimpernel, Sorbenkruid HP 705 maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba officinalis  Grote Pimpernel HP 320 maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba officinalis Cathy Grote Pimpernel HP 321 maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba officinalis Pink Brushes Grote Pimpernel HP 319 maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba officinalis Rock and Roll Grote Pimpernel HP 788 maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba officinalis Tanna Grote Pimpernel HP 138 maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanguisorba tenuifolia  Sorbenkruid HP  maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 



 

Sanguisorba tenuifolia Alba Sorbenkruid HP 139 maart-april en september-oktober in potten in 

koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad 

zal in het voorjaar erop kiemen. 

Sanvitalia procumbens  Kruipende Zinnia HHA  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Sanvitalia procumbens Aztec Gold Kruipende Zinnia HHA  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Saponaria ocymoides  Rotszeepkruid HP 295 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Scabiosa atropurpurea  Schurftkruid A  maart-april ter plekke of in eigen portje zaaien / 

april-juni uitdunnen 
Scabiosa atropurpurea Ace of Spades Duifkruid A 079 maart-april ter plekke of in eigen portje zaaien / 

april-juni uitdunnen 
Scabiosa atropurpurea Black Knight Duifkruid A  maart-april ter plekke of in eigen portje zaaien; 

april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; 

uitplanten 
Scabiosa atropurpurea Black Manteau Zwartpurperen Duifkruid A 604 maart-april ter plekke of in eigen portje zaaien; 

april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; 

uitplanten 
Scabiosa atropurpurea Mixed Duifkruid A  maart-april ter plekke of in eigen portje zaaien; 

april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; 

uitplanten 
Scabiosa atropurpurea Pastels Duifkruid A  maart-april ter plekke of in eigen portje zaaien; 

april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; 

uitplanten 
Scabiosa atropurpurea Tall Double Mixed Duifkruid A  maart-april ter plekke of in eigen portje zaaien; 

april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; 

uitplanten 
Scabiosa atropurpurea White Duifkruid A 080 maart-april ter plekke of in eigen portje zaaien / 

april-juni uitdunnen 



 

Scabiosa caucasica  Duifkruid HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Scabiosa caucasica Alba Duifkruid HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Scabiosa caucasica Beaujolais Bonnets Duifkruid HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Scabiosa caucasica Chile Black Duifkruid HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Scabiosa caucasica Clive Greaves Duifkruid HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Scabiosa caucasica Miss Willmott Mix Duifkruid HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 



 

Scabiosa caucasica Miss Wilmott Duifkruid HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Scabiosa caucasica Perfecta Duifkruid HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Scabiosa caucasica Perfecta Blue Mix Duifkruid HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Scabiosa caucasica Staefa Mix Duifkruid HHP  maart-begin april bij kamertemperatuur in potten 

met bemeste potgrond zaaien / zaden licht 

bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden 

Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste 

nachtvorst / ter plekke september-oktober. 

Scabiosa stellata Drumsticks  HP  maart-april ter plekke of in eigen portje zaaien / 

april-juni uitdunnen 
Schizanthus pinnatus  Vlinderbloem A  maart binnenshuis zaaien / uitdunnen / mei 

afharden / na nachtvorstperiode uitplanten 

Schizanthus x wisetonensis Angel Wings Vlinderbloem A 035 maart binnenshuis zaaien / uitdunnen / mei 

afharden / na nachtvorstperiode uitplanten 

Scorzonera suberosa ssp canariensis Schorseneer HP   
Scutellaria alpina  Alpenglidkruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Scutellaria alpina  Alpenglidkruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Scutellaria baicalensis  Chinees Glidkruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Scutellaria incana  Gildkruid   maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Scutellaria incana Hellblau Glidkruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Scutellaria incana  Gildkruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sedum  Matrona Hemelsleutel HP 691 variabele kiemtemperaturen / januari tot februari 

gedurende 2 weken in potten in kamerkas; daarna 

naar buiten / september tot december ter plaatse / 

koukiemer / lichtkiemer / langkiemer. 

Sedum  Xenox Hemelsleutel HP 664 variabele kiemtemperaturen / januari tot februari 

gedurende 2 weken in potten in kamerkas; daarna 

naar buiten / september tot december ter plaatse / 

koukiemer / lichtkiemer / langkiemer. 

Sedum acre Album Muurpeper HP 732 maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks 

bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen 

en opkweken/oppotten en als de plant voldoende 

ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei- 

juni en september-oktober/uitdunnen op 2cm. 



 

Sedum aizoon  Vetkruid HP 379 maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks 

bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen 

en opkweken/oppotten en als de plant voldoende 

ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei- 

juni en september-oktober/uitdunnen op 10cm. 

Sedum kamtschaticum Variegatum Vetkruid HP  maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks 

bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen 

en opkweken/oppotten en als de plant voldoende 

ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei- 

juni en september-oktober/uitdunnen op 2 cm. 

Sedum oreganum  Vetkruid HP  maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks 

bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen 

en opkweken/oppotten en als de plant voldoende 

ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei- 

juni en september-oktober/uitdunnen op 2 cm. 

Sedum rupestre  Vetkruid HP  maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks 

bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen 

en opkweken/oppotten en als de plant voldoende 

ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei- 

juni en september-oktober/uitdunnen op 10cm. 

Sedum spurium Album Roze Vetkruid HP  maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks 

bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen 

en opkweken/oppotten en als de plant voldoende 

ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei- 

juni en september-oktober/uitdunnen op 2 cm. 

Sedum spurium Schorbuser Blut Roze Vetkruid HP  maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks 

bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen 

en opkweken/oppotten en als de plant voldoende 

ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei- 

juni en september-oktober/uitdunnen op 2 cm. 



 

Sedum spurium Splendens Roze Vetkruid HP  maart-april onder glas/zaden niet of nauwelijks 

bedekken/na ontkiemen koeler zetten/uitdunnen 

en opkweken/oppotten en als de plant voldoende 

ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei- 

juni en september-oktober/uitdunnen op 2 cm. 

Sempervivum  Commander Hay Huislook HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sempervivum  Jubilee Huislook HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sempervivum  Rossini Huislook HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sempervivum  Sir William Lawrence Huislook HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sempervivum arachnoideum  Spinnewebhuislook HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sempervivum arachnoideum Claerchen Spinnewebhuislook HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sempervivum calcareum  Huislook HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Sempervivum jovibarba  Huislook HP  maart-april in zaaibakje in beschermde 

(alternatieve) koude bak. 
Sempervivum sobolifera  Huislook HP  maart-april in zaaibakje in beschermde 

(alternatieve) koude bak. 
Sempervivum tectorum  Huislook HP 008 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Senecio benthamii  askruid, Wit HP  Februari-maart in zaaibakje in kamerkas of 

vensterbank / na ontkiemen koeler opkweken. 

Maart-april in potjes of zaaibakje in koude bak / in 

april afharden en in de tuin uitplanten op een 

afstand van ca. 20 cm van elkaar. 

Senecio cineraria Silver Dust Wit Askruid HP 380 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Senecio confusus  Askruid A  Februari-maart in zaaibakje in kamerkas of 

vensterbank / na ontkiemen koeler opkweken. 

Maart-april in potjes of zaaibakje in koude bak / in 

april afharden en in de tuin uitplanten op een 

afstand van ca. 20 cm van elkaar. 

Senecio fulgens  Askruid A  Februari-maart in zaaibakje in kamerkas of 

vensterbank / na ontkiemen koeler opkweken. 

Maart-april in potjes of zaaibakje in koude bak / in 

april afharden en in de tuin uitplanten op een 

afstand van ca. 20 cm van elkaar. 

Senna (Cassia) artemisioides   HHP  maart-april in zaaibakje in koude bak 

Serratula seoanei  Zaagblad HP  maart-april in zaaibakje in koude bak 

Setaria italica  Trosgierst A   
Sidalcea candida Alba Sidalcea HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Sidalcea candida Party Girl Sidalcea HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sidalcea hybride Elsie Heugh Griekse malva HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sidalcea malviflora Alba Griekse malva HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sidalcea malviflora Little Princess Griekse malva HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sidalcea malviflora Party Dress Griekse malva HP 191 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sidalcea malviflora White Griekse malva HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sidalcea oregana  Sidalcea HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Silaum silaus  Weidekervel A 422 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Silene armeria  Pekbloem A  februari-maart in koude bak / aril-mei ter plekke / 

uitdunnen op 10 cm / kan woekeren 

Silene coeli-rosea  Hemelroosje A 541 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Silene coeli-rosea Dazzling Scarlet Hemelroosje A  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Silene dioica Purple Prince Dagkoekoeksbloem HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Silene gallica  Franse Silene A  februari-maart in koude bak / aril-mei ter plekke / 

uitdunnen op 10 cm / kan woekeren 

Silene keiskei  Lijmkruid HP 744 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Silene laciniata Jack Flash Blaassilene HP  eind maart-april in zaaibakje onder glas 

zaaien/eventueel koudeperiode/lichtkiemer, zaden 

niet of nauwelijks bedekken. 

Silene maritima Weisskehlchen Blaassilene HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Silene pendula Peach Blossom  HA  eind maart-april in zaaibakje onder glas 

zaaien/eventueel koudeperiode/lichtkiemer, zaden 

niet of nauwelijks bedekken. 



 

Silene schafta  Lijmkruid HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Silene schafta  Lijmkruid HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Silene uniflora Robin White Breast Lijmkruid HP 328 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Silene zawadzki  Silene HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Silybum marianum  Mariadistel HB   
Sisyrinchium angustifolium  Biezenlelie HP 852 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sisyrinchium angustifolium  Biezenlelie HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Sisyrinchium bermudianum  Graslelie HP   
Sisyrinchium californicum  Bieslelie HP 012 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Sisyrinchium striatum  Bieslelie HP 445 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Solidago  Laurin Lage guldenroede HP 140 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Solidago  Queenie Lage guldenroede HP   
Solidago caesia  Guldenroede HP   
Solidago virgaurea  Guldenroede HP   
Stachys byzantina Silver Carpet Ezelsoor HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Stachys byzantina Superba Ezelsoor HP 048 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Stipa calamagrostis  Reuzenvedergras HP 341  
Stipa gigantea  Reuzenvedergras HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Stipa gigantea  Vedergras HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Stokesia laevis   HHP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Stokesia leavis Blue Star  HHP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Strobilanthes atropurpureus  Strobilanthes hp  maart - april voorzaaien in kamerkasje of potjes 

binnen/ na mei in de volle grond uitplanten/ter 

plekke: mei en september-oktober. 

Strobilanthes atropurpureus  Strobilanthes HP  maart - april voorzaaien in kamerkasje of potjes 

binnen/ na mei in de volle grond uitplanten/ter 

plekke: mei en september-oktober. 

Strobilanthes atropurpureus  Strobilanthes hp 332 maart - april voorzaaien in kamerkasje of potjes 

binnen/ na mei in de volle grond uitplanten/ter 

plekke: mei en september-oktober. 

Strobilanthes atropurpureus Rosea Strobilanthes hp  maart - april voorzaaien in kamerkasje of potjes 

binnen/ na mei in de volle grond uitplanten/ter 

plekke: mei en september-oktober. 

Symphyandra hofmanii  Klokjesbloem   maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Symphyandra wanneri  Symphyandra HP 329 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Symphyandra zanzegur  Symphyandra HP 344 maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 

zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht 

bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 

bescherming bieden 

Tagetes  Sterafrikaantje' Sterafrikaantje A 448  



 

Tagetes erecta Alaska Grote Afrikaan A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes erecta bruin-geel Grote Afrikaan A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes erecta Citrus Mix Grote Afrikaan A 447 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes erecta Eskimo Grote Afrikaan A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes erecta Kilimanjaro Grote Afrikaan A 494 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes erecta Lemon Free Grote Afrikaan A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes erecta Lime Green Grote Afrikaan A 769 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes erecta Orange Ball Grote Afrikaan A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 



 

Tagetes erecta Sunset Giant Grote Afrikaan A 493 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes erecta Vanilla Grote Afrikaan A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes erecta plena Mixed Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes lunulata  Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes onbekend  Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula Bonita Mixed Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula Durango Red Afrikaantje A 397 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula Durango Tangerine Afrikaantje A 398 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 



 

Tagetes patula Kilamijaro Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula Linnaeus Afrikaantje A 021 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula Mars Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula Safari Red Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula Safari Yellow Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula Star Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula oranje-geel Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula Carmen Afrikaantje A 020 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 



 

Tagetes patula Golden Boy Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula Petite Gold Klein Afrikaantje A 381 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula nana Bolero Afrikaantje A 019 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula nana Noughty Marietta Dwergafrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes patula nana Petite Gold Klein Afrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes signata Pumila Randjesafrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes tenuifolia Golden Gem Sterafrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes tenuifolia Orange Sterafrikaantje A 050 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 



 

Tagetes tenuifolia Pumila Sterafrikaantje A 051 eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tagetes tenuifolia Ster', Disco-series Sterafrikaantje A  eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 

dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / 

mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / 

ter plekke april-mei 

Tanacetum balsamita  Balsamwormkruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Tanacetum coccineum Robinson's Rose Bonte Margriet HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Tanacetum niveum Jackpot  HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Tanacetum parthenium  Moederkruid HP 777 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Tanacetum parthenium Aureum Geelbladig Moederkruid HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Tanacetum parthenium Sissinghurst White Moederkruid HP 106 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 



 

Tanacetum vulgare  Boerenwormkruid HP 107 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Taraxecum albidum  Witte Paardenbloem HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Tecoma stans   HHP  februari-maart in zaaibakje op warmte zaaien / 

verspenen / koeler opkweken / mei: afharden en na 

laatste nachtvorst uitplanten 

Telekia speciosa  Koeieoog HP 703 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Tellima grandiflora  Mijterloof HP 354 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Tellima grandiflora Rubra Mijterloof HP 355 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Teucrium scorodonia  Valse Salie HP 638 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Thalicatrum aquilegifolium Elin Akeleibladige ruit HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Thalictrum aquilegiifolium Album Akeleibladige ruit HP 228 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Thalictrum aquilegiifolium Atropurpureum Akeleibladige ruit HP 229 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Thalictrum delavayi  Chinese Ruit HP 230 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Thalictrum delavayi Album Chinese Ruit HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Thalictrum flavum  Poelruit HP 270 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Thalictrum lucidum  Witte Ruit HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Thalictrum minus  Kleine Ruit HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Thalictrum pubescens syn. T. polygamum  Grote Weideruit HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 



 

Thalictrum punctatum  Ruit HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Thalictrum reniforme  Akeleibladige Ruit HP 701 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Thalictrum rochebrunianum  Ruit HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Thermopsis caroliniana  Vosseboon HP 333 maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / 

vijlen en/of weken / vers zaad 
Thermopsis lanceolata  Vosseboon HP 455 maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / 

vijlen en/of weken / vers zaad 
Thermopsis montana  Vosseboon HP  maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / 

vijlen en/of weken / vers zaad 
Thunbergia alata  Suzanne met de mooie ogen AC  maart binnenshuis zaaien; verspenen; verpotten; 

opkweken; mei afharden; na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Thymus citriodorus Aureus Citroentijm HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 2cm. 

Thymus citriodorus Silver Queen Citroentijm HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 2cm. 

Thymus praecox var. minor Kruiptijm HRP 668 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 2cm. 



 

Thymus serpyllum  Wilde Tijm HRP 342 maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 2cm. 

Thymus vulgare  Echte Tijm HRP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Tigridia pavonia  Tijgerbloem HHP  februari in zaaibakje op kamertemperatuur/maart- 

april in koude bak zaaien; verspenen; koeler 

opkweken; oppotten; als de kluit voldoende 

doorworteld is na laatste nachtvorst uitplanten 

Trachelium caeruleum  Halsbloem HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Tragopogon porrifolius  Paarse morgenster HB 312 gecontroleerd zaaien: maart in potjes in 

kamerkasje, april in (alternatieve) koude bak / ter 

plekke: mei-juni / bedekken / uitdunnen op 15 cm 

afstand / toppen bij 7,5 cm hoogte 

Trichostema lanatum   HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Trifolium rubens  Sierklaver HP 400 maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Trifolium rubens Catharina Sierklaver HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 



 

Trifolium rubens Peach Pink Sierklaver HP  maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / 

oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot 

/ ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt 

langzaam. 
Turnera ulmifolia   TP  februari-maart in zaaibakje in kamerkas of 

vensterbank / na ontkiemen koeler opkweken. 

Maart-april in potjes of zaaibakje in koude bak / in 

april afharden en in de tuin uitplanten of in een pot 

op het terras. In het najaar binnen halen 

(kuipplant). 

Tweedia caerulea  Blauwe Zijdeplant HHP 424 maart onder glas of kamerkas / kiemt met 14 dagen 

/ koeler opkweken / verspenen / oppotten / als 

kuipplant over te houden. 

Venidium fastuosum Exotic Orange  A   
Verbascum cottage garden mix  Toorts HB   
Verbascum densiflorum  Stalkaars HB   
Verbascum diascia  Paarse Toorts HP  maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm. 

Verbascum nigrum  Zwarte Toorts HP 462 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Verbascum wiedemania  Zwarte Toorts HP   
Verbena hybride Pendula Hangend IJskruid TA 542 maart binnenshuis in eigen potje zaaien; opkweken; 

mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten 

Verbena hybride Romance IJzerhard TA  maart binnenshuis in eigen potje zaaien / 

opkweken / mei afharden / na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Verbena hybride St. George IJzerhard TA  maart binnenshuis in eigen potje zaaien / 

opkweken / mei afharden / na nachtvorstperiode 

uitplanten 



 

Verbena hybride Tas IJzerhard TA  maart binnenshuis in eigen potje zaaien / 

opkweken / mei afharden / na nachtvorstperiode 

uitplanten 
Verbena odorosa  Verbena A  maart binnenshuis in eigen potje zaaien; opkweken; 

mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten 

Veronica armeria Boiss. Et Huet Ereprijs HP   
Veronica austriaca True Blue Brede Ereprijs HP 382 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Veronica fruticans  Ereprijs HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Veronica gentianoides Pallida Gentiaan ereprijs HP 108 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Veronica grandis  Ereprijs HP   
Veronica incana  Aar Ereprijs HP  maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of 

nauwelijks bedekken, lichtkiemer. 

Veronica longifolia Blauriesin Lange Ereprijs HP 917 maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of 

nauwelijks bedekken, lichtkiemer. 



 

Veronica longifolia Pink Damask Lange Ereprijs HP  maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of 

nauwelijks bedekken, lichtkiemer. 

Veronica prostrata Nestor Ereprijs HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Veronica schmidtiana  Ereprijs HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Veronica spicata Blue Carpet Aar Ereprijs HP  maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of 

nauwelijks bedekken, lichtkiemer. 

Veronica spicata Icicle Aar Ereprijs HP  maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of 

nauwelijks bedekken, lichtkiemer. 

Veronica spicata Red Fox - Rotfuchs Aar Ereprijs HP  maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of 

nauwelijks bedekken, lichtkiemer. 



 

Veronica spicata incana Silbersee Aar Ereprijs HP 938 maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of 

nauwelijks bedekken, lichtkiemer. 

Veronica spicata spp incana Blaufuchs Aar Ereprijs HP  maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of 

nauwelijks bedekken, lichtkiemer. 

Veronica teucrium Royal Blue Ereprijs HP  maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of 

nauwelijks bedekken, lichtkiemer. 

Veronicastrum virginicum Album Virginische Ereprijs HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Veronicastrum virginicum Album Virginische Ereprijs HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Veronicastrum virginicum Fascination Virginische Ereprijs HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 

Veronicastrum virginicum Pink Glow Virginische Ereprijs HP 271 maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling / lichtkiemer 



 

Viola coreana syn. V. grypoceras  Viooltje HP  maart-april of september-oktober in zaaibakje of 

ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm 

/ uitplanten (verplanten) / eventueel 

koudebehandeling 

Viola cornuta  Hoornviooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Blue Purple Mixed Hoornviooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Blue Shower Hoornviooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Cornetto Hoornviooltje HP 023 maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Etain Hoornviooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 



 

Viola cornuta Jolly Jump Up Viooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Maskerade Mixed Hoornviooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Molly Sanderson Hoornviooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Penny Orchid Frost Hoornviooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Penny Yellow Hoornviooltje HP 024 maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Purple Showers Hoornviooltje HP 297 maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 



 

Viola cornuta Purple Showers Mix Hoornviooltje HP 745 maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Rebecca Hoornviooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Rocky Lavender Hoornviooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta S wit-vast Hoornviooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Sorbet Coconut Duet Hoornviooltje HP  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Sorbet Lilac Ice Hoornviooltje HP 551 maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 



 

Viola cornuta Starry Night Hoornviooltje HP 552 maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola cornuta Tombola Bronze Purple Hoornviooltje HP 528 maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola tricolor  viooltje, Driekleurig HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola tricolor Johnny Jump-Up viooltje, Driekleurig HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana  Viooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana  Viooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 



 

Viola x wittrockiana Black King  HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Bowles Black Tuinviooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Buids Tuinviooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Envy  HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana ex Swiss Giant Red Bloth Tuinviool HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Heart Purple Viooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 



 

Viola x wittrockiana Juwabrid met ogen Viooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Mixed Tuinviooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Oliver Twist Tuinviooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Padparadja Viooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Pandora's Box Viooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Purple Tuinviooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 



 

Viola x wittrockiana Red Tuinviooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana S lilapaars Viooltje HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Swiss Giant Mix Viooltje HA 025 maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Swiss Giant Pure White Tuinviool HA 027 maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Swiss Giant Purple Tuinviool HA 026 maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Swiss Giant Red Tuinviool HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 



 

Viola x wittrockiana Swiss Giant Silberbraut Tuinviool HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Viola x wittrockiana Trimardeaux Mixed Tuinviool HA  maart-april onder glas/zaden bedekken, 

donkerkiemer/na ontkiemen koeler 

zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 

plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke 

zaaien in mei-juni en september- 

oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

Vitex agnus-castus  Kuisboom HP  maart-april in zaaibakje op kamertemperatuur of 

beschermd in (alternatieve) koude bak 

Wahlenbergia undulata Melton BlueBird  HP  vanaf januari in zaaibakje of kweekbakje in 

kamerkas of maart-april (september-oktober) in 

zaaibakje of kweekbakje in beschermde 

(alternatieve) koude bak (najaarszaaisels vorstvrij 

bewaren) 
Waldsteinia ternata (trifolia)  Waldsteinia HP  september-oktober of februari-maart in zaaibakje 

onbeschermd in koude bak. 
Xeranthemum annuum  Papierbloem A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Yucca filamentosa  Palmlelie HP  februari-maart in zaaibakje bij kamertemperatuur 

na een koudeperiode van 14 dagen bij 4 °C 

Zaluziankya capensis  Nachphlox A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Zaluziankya capensis  Nachtphlox A  maart-april in zaaibakje onder glas / ter plekke in 

september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 

cm / uitplanten of verplanten 

Zantedeschia aethiopica  Moerasaronskelk HP  februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 

zaaien 



 

Zea mays Strawberry Corn Siermais A 313 maart-april onder glas / verspenen en koeler 

opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst 

uitplanten op 30 cm. 
Zinnia  Giant Cactus Mix  HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia acerosa syn. Pumila  Wilde Zinnia HP  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia angustifolia x elegans Profusion Orange Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia angustifolia x elegans Profusion White Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia angustifolia x elegans Zahara Starlight Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Canary Bird Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Candy Stripe Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Dreamland Mixed Zinnia HHA 721 mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Envy Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Envy Double Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Green Envy Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Isabellina Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Lilac Queen Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Mammoth Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Mixed Zinnia HHA 192 mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Peppermint Stick Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Persian Carpet Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Polar Bear Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Purple Prince Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 



 

Zinnia elegans rood Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Swissle Scarlet and Yellow Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Cactus Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans California Sun Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Californische reuzen Zinnia HHA 192 mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Profusion Cherry Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia elegans Swizzle Scarlet and Yellow Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia haageana Persian Carpet Zinnia HHA  mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 
Zinnia tenuifolia Red Spider Zinnia HHA 449 mei ter plekke zaaien / uitdunnen / eind maart, 

begin april onder glas voorzaaien 

       

 


