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Dit is een totaaloverzicht van de vermeldingen in mijn database van eenjarigen die in maart gezaaid kunnen worden. Van een aantal ervan heb ik de zaden.  
Voor de namen staat een nummer, dat is het zaad-id. Het is terug te vinden in de eerste kolom op mijn zadenlijst. Bij belangstelling even het nummer noteren en 
controleren of het op de lijst staat, dan een mailtje naar info@zaaisite.nl en de nummers doorgeven; ik kijk vervolgens of ik ze nog beschikbaar heb en mail dan het 
totaal aantal en het bedrag door en gaan de zaden op de bus.  
 
Staat er geen nummer voor, dan zijn het zaden die niet in de zadenlijst opgenomen zijn en dat ook niet zijn geweest. Het zijn veelal zaden uit ruilingen of kleinere 
aantallen die ik uit mijn tuin heb geoogst. Staat er een bepaalde soort bij waar je interesse in hebt, schroom dan niet te vragen, want van sommige heb ik nog een 
klein aantal zaden beschikbaar.  

Zaad-id Latijnse naam Nederlands Type 
hardheid 

Zaaibeschrijving 

  Abelmoschus manihot  Eilandenkool A maart-april onder glas, vijlen-voorweken, 
verspenen, koeler opkweken, uitplanten na 
nachtvorst 

3026 Abelmoschus manihot Aibika Eilandenkool A maart-april onder glas, vijlen-voorweken, 
verspenen, koeler opkweken, uitplanten na 
nachtvorst 

  Abutilon theophrasti  Fluweelblad A eind maart, begin april binnenshuis zaaien, 
verspenen, oppotten, opkweken, mei afharden en 
uitplanten in tuin of op terras 

  Acroclinium roseum  Lage Strobloem A maart bij kamertemperatuur zaaien, koel 
opkweken, verspenen, mei afharden en na laatste 
nachtvorst uitplanten, zaden licht bedekken, 
lichtkiemer 

1079 Adonis aestivalis  Kooltje Vuur A eind maart tot eind mei buiten zaaien, uitdunnen, 
plantafstand 25 cm 

422 Aethusa cynapium  Hondspeterselie A maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
verspenen (uitdunnen) op 15 cm, uitplanten 
(verplanten), eventueel koudebehandeling 
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  Agastache rupestris  Anijsplant HHA maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 
zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 
plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten 
zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen 
op 15cm. 

  Ageratum houstonianum Blue Leverbalsem A maart binnenshuis zaaien, lichtkiemer, zaden dun 
bedekken, verspenen, koel opkweken, mei 
afharden, uitplanten na laatste nachtvorst, vanaf 
half april ter plekke 

3043 Ageratum houstonianum Blue Mink 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 Old Grey Leverbalsem A maart binnenshuis zaaien, lichtkiemer, zaden dun 
bedekken, verspenen, koel opkweken, mei 
afharden, uitplanten na laatste nachtvorst, vanaf 
half april ter plekke 

385 Ageratum houstonianum Red Sea Leverbalsem A 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  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  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 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 buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, 
verspenen en opkweken, afharden en uitplanten in 
mei 

  Agrostemma githago  Bolderik A maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, 
verspenen en opkweken, afharden en uitplanten in 
mei 

905 Agrostemma githago Bianca White Bolderik A maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, 
verspenen en opkweken, afharden en uitplanten in 
mei 

  Agrostemma githago Snow Queen Bolderik A maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, 
verspenen en opkweken, afharden en uitplanten in 
mei 

599 Agrostemma gracilis Queen Mixed Bolderik HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, 
verspenen en opkweken, afharden en uitplanten in 
mei 

  Agrostemma gracilis Snow Queen Bolderik HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, 
verspenen en opkweken, afharden en uitplanten in 
mei 

  Agrostemma gracilis Snow Queen Bolderik HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, 
verspenen en opkweken, afharden en uitplanten in 
mei 

  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  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 Alegria Amarant HA 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 

630 Amaranthus caudatus Autumn Palette Kattenstaart-amarant HA 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 

3048 Amaranthus caudatus Dreadlocks Amarant HA 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 

684 Amaranthus caudatus Green Cascade Kattenstaart-amarant HA 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 Hanekam Amarant HA 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 

245 Amaranthus caudatus Marvel Bronze Kattenstaart-amarant HA 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 Mercado Amarant HA 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 cruentus Golden Giant 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 cruentus Nepali Amarant HA 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 

247 Amaranthus paniculatus Giant 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 

246 Amaranthus paniculatus Oeschberg 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 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, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

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

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

  Ammi visnaga  Tandenstokerplant A eind maart direct op de plek van bestemming. 

  Anagalis arvensis var. caerulea Guigelheil HHA maart buiten zaaien 

  Anagallis monellii  Guigelheil HHA maart tot mei buiten zaaien 

  Anchusa barrelieri  Australisch Vergeet mij Nietje A maart-april in zaaibakje zaaien, verspenen, 
oppotten, najaar uitplanten of overwinteren in pot, 
buiten zaaien vanaf juli-oktober, kiemt langzaam, 
lichtkiemer. 

195 Anoda christata Opal Cup Anoda A april-mei buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm. 

  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 

  Argemone mexicana Grandiflora Mexicaanse Stekelapaver HHA bij voorkeur buiten in april, maart in eigen potje 
onder glas, niet verspenen 

  Argemone orchroleuca  Mexicaanse Stekelapaver HHA bij voorkeur buiten in april, maart in eigen potje 
onder glas, niet verspenen 

465 Argemone polyanthemos  Stekelige Papaver HHA bij voorkeur buiten in april, maart in eigen potje 
onder glas, niet verspenen 

  Asarina 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. 

  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. 

1055 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. 

383 Asarina scandens roze 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 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. 

  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. 

  Aster chinensis    HHA maart-april in zaaibakje zaaien, verspenen, 
oppotten, najaar uitplanten of overwinteren in pot, 
buiten zaaien vanaf juli-oktober, kiemt langzaam. 

  Aster chinensis Florette Campagne   HHA maart-april in zaaibakje zaaien, verspenen, 
oppotten, najaar uitplanten of overwinteren in pot, 
buiten zaaien vanaf juli-oktober, kiemt langzaam. 



  Chrysanthemum carinatum Polar Star Ganzenbloem HA maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien, 
uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in 
het voorjaar 

  Chrysanthemum coccineum Robison Red Ganzenbloem HA maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien, 
uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in 
het voorjaar 

  Chrysanthemum coronarium  Ganzenbloem HA maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien, 
uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in 
het voorjaar 

451 Chrysanthemum coronarium Primrose Gem  Ganzenbloem HA maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien, 
uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in 
het voorjaar 

  Chrysanthemum coronarium Shungiku Gekroonde Ganzebloem HA maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien, 
uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in 
het voorjaar 

3041 Chrysanthemum segetum German Flag Ganzebloem A   

810 Chrysanthemum tricolor  Chrysant HA maart-april (kiem 2 weken uiterlijk) of september-
oktober (kiem voorjaar erop) buiten 
zaaien/lichtkiemer, zaden nauwelijks bedekken. 

431 Cichorium intybus  Wilde Cichorei A maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
verspenen (uitdunnen) op 15 cm, uitplanten 
(verplanten), eventueel koudebehandeling 

  Cichorium intybus  Wilde Cichorei A maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
verspenen (uitdunnen) op 15 cm, uitplanten 
(verplanten), eventueel koudebehandeling 

  Cleome hasslerana Surprise Kattensnor A half maart tot half april buiten onder glas of half 
april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als 
de planten voldoende ontwikkeld zijn. 

  Cleome spinosa Cherry Queen Kattensnor A half maart tot half april buiten onder glas of half 
april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als 
de planten voldoende ontwikkeld zijn. 

  Cleome spinosa Classic White Kattensnor A half maart tot half april onder glas of half april tot 
half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de 
planten voldoende ontwikkeld zijn. 



677 Cleome spinosa Helen Campbell Kattensnor A half maart tot half april onder glas of half april tot 
half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de 
planten voldoende ontwikkeld zijn. 

  Cleome spinosa Pink Queen Kattensnor A half maart tot half april onder glas of half april tot 
half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de 
planten voldoende ontwikkeld zijn. 

1080 Cleome spinosa Rose Queen Kattensnor A half maart tot half april onder glas of half april tot 
half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de 
planten voldoende ontwikkeld zijn. 

  Cleome spinosa Sparkler Pink Kattensnor A half maart tot half april onder glas of half april tot 
half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de 
planten voldoende ontwikkeld zijn. 

  Cleome spinosa Surprise Kattensnor A half maart tot half april onder glas of half april tot 
half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de 
planten voldoende ontwikkeld zijn. 

235 Cleome spinosa Violet Queen Kattensnor A half maart tot half april onder glas of half april tot 
half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de 
planten voldoende ontwikkeld zijn. 

678 Cleome spinosa White Queen Kattensnor A half maart tot half april onder glas of half april tot 
half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de 
planten voldoende ontwikkeld zijn. 

  Clitoria ternata  Vlindererwt A begin maart bij 21-24 zaaien, na kiemen koeler 
opkweken, uitplanten na nachtvorst 

        Zaaibakje niet leeg gooien na de eerste kiemingen. 
Het zaad kiemt namelijk onregelmatig. 

141 Berteroa incana  Grijskruid A 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 



359 Browallia americana  Blauwklokje A februari-maart op warmte zaaien, verspenen, koel 
opkweken (16C), oppotten, mei afharden en 
uitplanten na laatste nachtvorst, lichtkiemer, dun 
zaaien 

  Browallia americana  Blauwklokje A februari-maart op warmte zaaien, verspenen, koel 
opkweken (16C), oppotten, mei afharden en 
uitplanten na laatste nachtvorst, lichtkiemer, dun 
zaaien 

  Brugmansia Katrin Bonte Brugmansia A februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur 
zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden 
en na laatste nachtvorst uitplanten. 

  Brugmansia Peaches and Cream 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. 

  Bunium bulbocastanum  Aardkastanje A maart-mei buiten ter plekke, uitdunnen op 20 cm 

  Bupleurum Bronze Beauty Doorwas A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten 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/buiten maart-juni of september-
oktober/uitdunnen op 30 cm 

114 Bupleurum rotundifolium  Doorwas A eind januari-februari kamerkas/maart-april in 
zaaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 
30 cm/buiten maart-juni of september-
oktober/uitdunnen op 30 cm 

  Calendula officinalis  Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 



807 Calendula officinalis  Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

  Calendula officinalis Apricot Delight Goudsbloem A maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

386 Calendula officinalis Buttermilk Baby Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

408 Calendula officinalis Coffee Cream Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

  Calendula officinalis Cream Beauty Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

752 Calendula officinalis Double Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

  Calendula officinalis Fiesta Gitana Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

782 Calendula officinalis Flashback Tuingoudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

  Calendula officinalis Franse Mix Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

409 Calendula officinalis Indian Prince Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

781 Calendula officinalis Little Orange Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 



576 Calendula officinalis Pink Surprise Tuingoudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

  Calendula officinalis Radio Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

  Calendula officinalis Sherbet Fizz Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

794 Calendula officinalis Small Tuingoudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

387 Calendula officinalis Spider Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

1058 Calendula officinalis Surprise Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

  Calendula officinalis Surprise Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

1058 Calendula officinalis Surprise Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

388 Calendula officinalis Touch of Red Mixed Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

  Calendula officinalis nana Fruit Twist Dwerg Goudsbloem HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, 
eventueel toppen 

  Calendula officinalis nana Yellow Dwerg Goudsbloem HA   

  Callistephus chinensis  Zomeraster A maart-mei bij kamertemperatuur zaaien, 
verspenen, koeler opkweken, uitplanten na de 
laatste nachtvorst 



1086 Callistephus chinensis Enkelbloemige Mix Enkelbloemige Zomeraster A maart-mei bij kamertemperatuur zaaien, 
verspenen, koeler opkweken, uitplanten na de 
laatste nachtvorst 

  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 

1004 Callistephus chinensis Tipped Blue Zomeraster A maart-mei bij kamertemperatuur zaaien, 
verspenen, koeler opkweken, uitplanten na de 
laatste nachtvorst, buiten in mei, uitdunnen op 30 
cm 

  Canthamus tinctorius  Saffloer A maart binnen, april buiten onder glas, mei buiten 

  Capsicum annuum Atris F1 Punt-paprika A   

  Capsicum annuum Chili Paprika Paprika (heet) A   

  Capsicum annuum Mavras F1 paprika, Zwarte A   

  Capsicum annuum Mme Jeanette   A   

  Capsicum annuum Shishitou   A   

  Capsicum annuum Tinkerbell Paprika, klein A   

  Cardiospermum halicacabum  Ballonnenplant A maart-mei 

  Carthamus tinctorius  Saffloer A maart onder binnen, vanaf eind april buiten 

  Centaurea cyanoides  Syrische Korenbloem-distel A maart-april of september-oktober buiten zaaien; 
zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 
cm; 

62 Centaurea cyanus  Wilde korenbloem HA maart-april of september-oktober buiten zaaien; 
zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 
cm; 

  Centaurea cyanus  Wilde korenbloem HA maart-april of september-oktober buiten zaaien; 
zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 
cm; 

497 Centaurea cyanus Black Boy Wilde Korenbloem HA maart-april of september-oktober buiten zaaien; 
zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 
cm; 



618 Centaurea cyanus Blanche Wilde Korenbloem HA maart-april of september-oktober buiten zaaien; 
zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 
cm; 

498 Centaurea cyanus Cathy Wilde Korenbloem HA maart-april of september-oktober buiten zaaien; 
zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 
cm; 

  Centaurea cyanus Classic Fantastic Wilde Korenbloem HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
zaden bedekken, donkerkiemer, uitdunnen op 15 
cm; 

  Centaurea cyanus Double Wilde korenbloem HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
zaden bedekken, donkerkiemer, uitdunnen op 15 
cm; 

  Centaurea cyanus lila van Catherine Wilde korenbloem HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
zaden bedekken, donkerkiemer, uitdunnen op 15 
cm; 

  Centaurea cyanus Small Wilde Korenbloem HA   

498 Centaurea cyanus Tall Mixed Wilde Korenbloem HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
zaden bedekken, donkerkiemer, uitdunnen op 15 
cm; 

  Centaurea moschata  Keizerskorenbloem A maart-april onder glas/ donkerkiemer, na 
ontkiemen koeler zetten, verspenen en opkweken, 
oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is 
uitplanten/buiten zaaien in april-mei 

1015 Centratherum punctatum Button Beauty Blauwe Knoopplant A maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 
zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 
plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten 
zaaien in mei-juni/uitdunnen op 15cm. 

  Ceratotheca triloba  Afrikaans Vingerhoedskruid A maart-april in zaaibakje buiten onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Ceratotheca triloba Alba Afrikaans Vingerhoedskruid A maart-april in zaaibakje buiten onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

119 Cerinthe major Purperescens Wasbloem HA   

  Cerinthe major Yellow Gem Wasbloem HA   



  Collomia grandiflora  Collomia A   

  Collomia grandiflora  Collomia A maart-april onder glas, voorkeur voor buiten in april 

910 Consolida regalis White cloud Wilde Ridderspoor HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

  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 

88 Coreopsis tinctoria Mahogany Midget Meisjesogen A maart-april onder glas zaaien, zaden licht bedekken, 
lichtkiemer, verspenen, koeler opkweken, mei 
afharden en uitplanten na de laatste nachtvorst 

89 Coreopsis tinctoria Plains 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 Roulette Meisjesogen A maart-april onder glas zaaien, zaden licht bedekken, 
lichtkiemer, verspenen, koeler opkweken, mei 
afharden en uitplanten na de laatste nachtvorst 

510 Cosmidium burridgeanum Philippine'   A maart-april zaaien, verspenen, uitplanten na laatste 
nachtvorst 

  Cosmos bipinnatus Aldebaran Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
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 buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

  Cosmos bipinnatus Cosmonaut Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

  Cosmos bipinnatus Daydream Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
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 buiten 
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 buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

  Cosmos bipinnatus Marshmallow Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
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 buiten 
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 buiten 
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 buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

606 Cosmos bipinnatus Pink Blush Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ 
buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

784 Cosmos bipinnatus Psyche White Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

171 Cosmos bipinnatus Purity Cosmea TA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ 
buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

  Cosmos bipinnatus Rubenza Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ 
buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

  Cosmos bipinnatus Sea Shells Double Blue Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
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 buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

170 Cosmos bipinnatus Sensation Mixed Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

410 Cosmos bipinnatus Sonata White Cosmea HHA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ 
buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

  Cosmos bipinnatus Sonata White Cosmea HHA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ 
buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

  Cosmos bipinnatus Vega Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
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 buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

  Cosmos bipinnatus Yellow Garden Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 



  Cosmos bipinnatus Yellow Garden Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
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 buiten 
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 buiten 
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 buiten 
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 buiten 
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 buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

3042 Cosmos sulphureus Cosmic Yellow Cosmea HA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
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 buiten 
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 buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

645 Cosmos sulphureus Klondike Bright Lights Cosmea HHA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ 
buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

  Cosmos sulphureus Ladybird Orange Scarlet Cosmea TA maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten 
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 buiten 
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 buiten 
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 buiten 
zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. 
Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst 
bescherming bieden. 

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



  Crambe abyssinica Serenata Afrikaanse Bolletjeskool A maart-april buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm 

361 Crepis rubra Rosea Streepjeskruid HA   

  Cucumis dipsaceus Chardon Komkommer, Chardon 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 eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Cucumis myriocarpus  Gestreept 
Stekelkomkommertje 

A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Cucumis sativus  Citroenkomkommer A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Cucumis sativus Brodee de Russie Russisch Kantwerk A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Cucumis sativus Bush Champion Russisch Kantwerk A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Cucumis sativus Delikatess Augurk A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Cucumis sativus Lemon Apple Komkommer A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Cucumis sativus White Wonder Komkommer A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Cucumis sikkim Keizer Alexander Sikkimkomkommer A   



999 Cuphea blepharophylla Diablo Luciferplantje HHA maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Cuphea ilavea Firefly Luciferplant HA maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Cuphea ilavea Summer Medley Luciferplant A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten 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, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

350 Cuphea lanceolata Purple Luciferplant HA maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

2067 Cuphea viscossima  Luciferplant HA maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Curcubito  Sierkalebas A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Curcubito maxima  pompoen, Zomer- A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanteeind maart, begin april op 
kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, 
verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten 

  Curcurbita ficifolia Courge de Siam pompoen, Vijgeblad- A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Curcurbita maxima  Walvismeloen A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Curcurbita pepo Acorn pompoen, Eikelvormige 
winter- 

A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 



  Curcurbita pepo Ae Hobak Courgette A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Curcurbita pepo Butternut Pompoen A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Curcurbita pepo Mixed Sierkalebassen A   

  Curcurbita pepo Nero di Milano Courgette A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Curcurbita pepo Platte de Boer (Patty Pan) pompoen, Winter- A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Curcurbita pepo Uchiki Kuri pompoen, Winter- A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Curcurbita pepo Zucchini Courgette A eind maart, begin april op kamertemperatuur/april 
tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, 
opkweken, uitplanten 

  Cynara cardunculus  Kardoen A begin maart zaaien in kamerkas bij 24ºC, kiemt met 
15-30 d 

  Cynara cardunculus Giant Romagna Artisjok A begin maart zaaien in kamerkas bij 24ºC, kiemt met 
15-30 d 

  Cynara cardunculus Stekelige van Tunesie Artisjok A begin maart zaaien in kamerkas bij 24ºC, kiemt met 
15-30 d 

  Cynara scoloymus Violetta Artisjok A begin maart zaaien in kamerkas bij 24ºC, kiemt met 
15-30 d 

  Cynoglossum amabile Bleu Christien Chinees Vergeet-me-nietje HHA maart of september in zaaibakje of potten onder 
glasof direct ter plaatse zaaien, voor gespreide bloei 
bij buiten zaaisels dit enige malen herhalen tot in 
juni, donkerkiemer 

122 Cynoglossum amabile Blue Shower Chinees Vergeet-me-nietje HHA maart of september in zaaibakje of potten onder 
glasof direct ter plaatse zaaien, voor gespreide bloei 
bij buiten 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 buiten zaaisels dit enige malen herhalen tot in 
juni, donkerkiemer 

121 Cynoglossum amabile Pink Shower Chinees Vergeet-me-nietje HHA maart of september in zaaibakje of potten onder 
glasof direct ter plaatse zaaien, voor gespreide bloei 
bij buiten zaaisels dit enige malen herhalen tot in 
juni, donkerkiemer 

  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 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 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 

466 Dahlia halfgevuld Beaujolais Dahlia A 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 

39 Dahlia halskraag collerette Pink Dahlia A februari-maart op kamertemperatuur zaaien, 
verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na 
laatste nachtvorst uitplanten 

38 Dahlia halskraag collerette Violette Dahlia A februari-maart op kamertemperatuur zaaien, 
verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na 
laatste nachtvorst uitplanten 

  Dahlia halskraag Harlequin Mix Dahlia A 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 



303 Dahlia waterlelie Eveline Dahlia (bal) A februari-maart op kamertemperatuur zaaien, 
verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na 
laatste nachtvorst uitplanten 

304 Dahlia waterlelie Glory of Heemstede Dahlia (decoratief) A februari-maart op kamertemperatuur zaaien, 
verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na 
laatste nachtvorst uitplanten 

351 Dahlia waterlelie Mixed Dahlia A februari-maart op kamertemperatuur zaaien, 
verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na 
laatste nachtvorst uitplanten 

574 Dahlia waterlelie Morning Dew Dahlia (waterlelie) A februari-maart op kamertemperatuur zaaien, 
verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na 
laatste nachtvorst uitplanten 

302 Dahlia waterlelie Onesta Dahlia (waterlelie) A februari-maart op kamertemperatuur zaaien, 
verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na 
laatste nachtvorst uitplanten 

  Datura inermis Blue Angel Doornappel A   

  Datura innoxia Inka Doornappel A   

  Datura metel  Doornappel A   

  Delphinium ajacis  Wilde Ridderspoor HA maart-april of september-oktober buiten 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 buiten zaaien, 
zaden licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, 
bescherming bieden, pas op met slakkenvraat. 

477 Delphinium ajacis Early Bird Blue Wilde Riddespoor A maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, 
bescherming bieden, pas op met slakkenvraat. 

476 Delphinium ajacis Early Bird Mixed Wilde Riddespoor A maart-april of september-oktober buiten 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 buiten zaaien, 
zaden licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, 
bescherming bieden, pas op met slakkenvraat. 



  Delphinium consolida Exquisite Blue Bell Koningsridderspoor A maart-april of september-oktober buiten 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 buiten 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 buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

  Dendranthema indicum    A maart koude bak in zaaibakje of zaaibakje 

  Didiscus caeruleus  kantbloem, Blauwe A   

  Dimorphotheca sinuata Salmon Queen Satijnbloem HHA   

  Dolichos 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 

  Dolichos 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 

  Echium albicans  Slangenkruid A maart in zaaibakje binnen 

  Echium brevirame  Slangenkruid A maart in zaaibakje binnen 

627 Echium plantagineum Blue Bedder Slangenkruid HA eind maart-begin mei buiten, breedwerpig of op 
regels 

  Emilia javanica  Emilia A eind februari-begin maart binnen, maart-begin april 
buiten onder glas, eind april buiten. 

  Emilia javanica Irish Poet Emilia A eind februari-begin maart binnen, maart-begin april 
buiten onder glas, eind april buiten. 

819 Eragrostis elegans  Liefdesgras A maart-april onder glas (kiem 3 weken), evt. een 
koudeperiode, buiten 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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen 
op 15cm. 

  Eruca sativa Frastagliata Rucola A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Eschscholzia caespitosa Sundew Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

820 Eschscholzia california  Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober buiten 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 buiten 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 buiten 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 maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

  Eschscholzia california Champagne en Roses Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

  Eschscholzia california Cream Swirl Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 



  Eschscholzia california Jelly Beans Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

981 Eschscholzia california Mikado Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

40 Eschscholzia california Mission Bells Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober buiten 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 buiten 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 buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

41 Eschscholzia california Soft Yellow Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

43 Eschscholzia mexicana Sun Shades Slaapmutsje HA maart-april of september-oktober buiten 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 buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

  Felicia amoena  Blauw Madeliefje A   



  Foeniculum vulgare  Venkel A maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 
zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 
plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten 
zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen 
op 15cm. 

324 Foeniculum vulgare Giant Bronze Siervenkel A maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 
zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 
plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten 
zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen 
op 15cm. 

  Gazania rigens Mixed Gazania A vanaf maart bij kamertemperatuur zaaien; 
lichtkiemer, zaden licht bedekken; verspenen; mei 
afharden en na laatste nachtvorst uitplanten 

  Gazania splendens oranje Gazania A vanaf maart bij kamertemperatuur zaaien; 
lichtkiemer, zaden licht bedekken; verspenen; mei 
afharden en na laatste nachtvorst uitplanten 

1009 Gazania splendens Redstripe Gazania A vanaf maart bij kamertemperatuur zaaien; 
lichtkiemer, zaden licht bedekken; verspenen; mei 
afharden en na laatste nachtvorst uitplanten 

  Gilia capitata  Hoofdjesgilia HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

392 Gilia tricolor Felicitas Vogeloogjes A maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm (bij najaarszaaisels in het 
voorjaar); 

  Gnaphalium obtusifolium  Moerasdroogbloem A, HB maart in potjes in koudebak 

  Gomphrena haageana Strawberry Fields   HHA maart op kamertemperatuur zaaien; voorzichtig 
verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst 
uitplanten 

593 Gypsophila elegans Covent Garden Gipskruid  HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm (bij najaarszaaisels in het 
voorjaar); 



715 Helianthus annuus Boeket Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Bronze Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Choco Sun Dwerg Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Double Bronze Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Double Dandy Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien; april 
uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Dwarf Yellow Spray Snij zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Evening Sun Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Floristan 120 cm  Zonnebloem A maart buiten 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 buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 



  Helianthus annuus Golden Hedge Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Herfstschoonheid Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Herfstschoonheid Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Herfstschoonheid Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Italian White Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

2034 Helianthus annuus Medi Lage Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Mix Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

315 Helianthus annuus Mixed Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Mongolian Giant Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 



  Helianthus annuus Moulin Rouge Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Music Box 65 cm Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Ornamentale Multicolors Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Ouderwetse Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

393 Helianthus annuus Pacino Gold Lage Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Prado Red Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Red Sun Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien; april 
uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

276 Helianthus annuus Red Sun Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Rouge Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 



  Helianthus annuus Sonja Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Sungold Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Sungold Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

1098 Helianthus annuus Sungold 60 cm plena Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Sungold Variëgated Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

1087 Helianthus annuus Sunny Lage Zonnebloem A maart-april onder glas of april-mei buiten, 
uitdunnen, verspenen, mei uitplanten/oppotten 

  Helianthus annuus Sunspot Lage Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Teddy Bear Mini Snijzonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Terracotta Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Torch Assortment F1 Dwerg zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 



  Helianthus annuus Torch Yellow F1 Dwerg zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

274 Helianthus annuus Valentine Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Velvet Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus annuus Vincent's Choice Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

277 Helianthus annuus WT (wilde tuin) Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

275 Helianthus annuus Yellow Heart Zonnebloem A maart buiten 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 cucumerifolius Italian White Kleinbloemige Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus debilis  Kleinbloemige Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien; april 
uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus debilis Italian White Kleinbloemige Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 



  Helianthus debilis Italian White Kleinbloemige Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

517 Helianthus debilis Sunny White Kleinbloemige Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien; april 
uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

237 Helianthus debilis Sunny Yellow Kleinbloemige Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien, april 
uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus debilis Vanilla Ice Kleinbloemige Zonnebloem A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien; april 
uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Helianthus debilis Vanilla Ice Kleinbloemige Zonnebloem HHA maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien; april 
uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

909 Helichrysum bracteatum  Strobloem  A maart bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten, 
zaden licht bedekken, lichtkiemer 

909 Helichrysum bracteatum  Strobloem  A maart bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten, 
zaden licht bedekken, lichtkiemer 

1082 Helichrysum bracteatum Dwarf Lage Strobloem A maart bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, 
mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten, 
zaden licht bedekken, lichtkiemer 

  Helichrysum monstrosum  Strobloem A 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 

  Heliotropium hybride Fragant Delight Heliotroop HHA maart in zaaibakje in koude bak 

  Helipterum roseum Pierrot Strobloem A maart-april of september buiten zaaien; uitdunnen 

  Helipterum roseum White Strobloem A maart-april of september buiten zaaien; uitdunnen 

  Hibiscus sabdariffa Red Drop Hibiscus A   

  Hibiscus sabdariffa Rosella Hibiscus A maart-april binnenshuis, zaden voorweken, kiemt 
snel 

  Iberis umbellata  Schermscheefbloem A maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen 
op 15 cm 

  Iberis umbellata  Schermscheefbloem A maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen 
op 15 cm 

  Iberis umbellata  Schermscheefbloem A maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen 
op 15 cm 

  Iberis umbellata Candy Tuff Schermscheefbloem A maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen 
op 15 cm 

  Iberis umbellata Fairymix Schermscheefbloem A maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen 
op 15 cm 

587 Iberis umbellata Mixed Schermscheefbloem HA maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen 
op 15 cm 

587 Iberis umbellata Mixed Schermscheefbloem HA maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen 
op 15 cm 

720 Iberis umbellata Splendens Schermscheefbloem HA maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen 
op 15 cm 

  Iberis umbellata Splendens r/w Schermscheefbloem HA maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen 
op 15 cm 

  Iberis umbellata Sweet Candy Schermscheefbloem HA maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen 
op 15 cm 

753 Iberis umbellata White Schermscheefbloem HA maart-april of juli-oktober buiten 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 balsemina  Balsemien HHA eind februari-begin maart zaaien op 
kamertemperatuur; verspenen; mei afharden en na 
laatste nachtvorst uitplanten. 

775 Ipomoea Scarlett O'Hara 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 batatas Sweet Caroline Bronze Zoete aardappel 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 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 carnea Bush Pink 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 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 hederifolia var. Lutea Gele Trompetwinde 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 lindheimeri  Lindenheimers Dagbloem 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 Akatsuki no Mai Dagbloem 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 Basket Pink 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 Chocolate Dagbloem 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 Double Pink 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 Kazumi Dagbloem 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 Kugey Avi Dagbloem 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 Split Second Dagbloem 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 Sun Smile Violet Dagbloem, Dwerg 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 Ukigumo Dagbloem 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 Yaguruma Dagbloem 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 

288 Ipomoea purpurea Carnaval 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 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 Decapo 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 Decapo Light Blue 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 

958 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 

1099 Ipomoea purpurea La Vie en Rose Klimmende 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,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 Murasakihigezaki 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 

937 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 

852 Ipomoea purpurea Purple-Pink 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 

287 Ipomoea purpurea Split Personality 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 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 purpurea Surprise Mix 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 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 



  Lupinus albus  Witte zoete Lupine A maart-juli buiten, kiemtemperatuur 15 C, zaden 
voorweken/vijlen 

  Lupinus angustifolius Azuro Blauwe Lupine A maart-juli buiten, kiemtemperatuur 15 C, zaden 
voorweken/vijlen 

  Lupinus hartwegii Biancaneve Eenjarige Lupine A eind maart tot eind april direct buiten zaaien; 
zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, 
voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10 cm; 
uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende 
winter beschermen 

  Lupinus hartwegii nanus Pixie Delight Eenjarige Lupine A eind maart tot eind april direct buiten zaaien; 
zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, 
voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10 cm; 
uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende 
winter beschermen 

  Lupinus luteus  Gele Lupine A april gecontroleerd of direct buiten 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 buiten zaaien, 
zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, 
voorweken, 5 cm diep planten, afstand 10 cm, 
uitdunnen op 15 cm. 

  Kennedia coccinea    A maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien 

  Kennedia rubicunda    A maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien 

  Kickxia spuria  Eironde Leeuwenbek A maart direct ter plekke 

  Lagurus ovatus Bunny Hazestaartje A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien; april 
uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

  Lagurus ovatus Bunny Hazestaartje A maart buiten of in eigen potje op 
kamertemperatuur zaaien; april 
uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun 
aanbrengen. 

2057 Lathyrus hierosolymitanus  Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 



  Lathyrus odoratus Apricot Sprite Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Beaujolais Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

2000 Lathyrus odoratus Bijou Lage Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Blue and White Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Blue Ripple Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Blue Velvet Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

1023 Lathyrus odoratus Blueberry Mix Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Cream Southbourne Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

259 Lathyrus odoratus Cupani Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

259 Lathyrus odoratus Cupani Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

586 Lathyrus odoratus Danny Blue Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 



  Lathyrus odoratus Denny Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Denny Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Fragrant Ripples Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

261 Lathyrus odoratus Jilly Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Katy Smith Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Lavender Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Little Sweetheart Dwarf Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

639 Lathyrus odoratus Matucana Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Matucana Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

260 Lathyrus odoratus Mixed Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Mrs. Bernhard Jones Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 



  Lathyrus odoratus Nimbus Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Painted Lady Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Pansy Lavender Flush Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Perfume Delight Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Royal Blue Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

2059 Lathyrus odoratus Royal Family Blue Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

643 Lathyrus odoratus Royal Family Red Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Royal Family White Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Royal Family White Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Spencer Nimbus Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Spencer White Ensign Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 



924 Lathyrus odoratus Surprise Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Unwin's Striped Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Unwin's Striped Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple Kokopelli Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus odoratus Windsor Welriekende Siererwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

  Lathyrus tingitanus Roseus Pronkerwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

241 Lathyrus tingitanus The Thing Pronkerwt A februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, 
vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 
30 cm. 

242 Lathyrus tuberosus  Aardaker A februari- april of september in bodemloze potten 
voor vroege bloei, na ontkiemen koeler zetten en 
vervolgens na nachtvorstperiode met potje en al 
uitplanten 

797 Laurentia axillaris Blue Stars Laurentia A 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 

  Lavatera trimestris Dwarf White Cherub Grootbloemige Lavatera A maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 
30 cm 

  Lavatera trimestris Kashmir Grootbloemige Lavatera A   

  Lavatera trimestris Loveliness Grootbloemige Lavatera A maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 
30 cm 

3028 Lavatera trimestris Mixed Colours Grootbloemige Lavatera A maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 
30 cm 

  Lavatera trimestris Mont Blanc Grootbloemige Lavatera A maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 
30 cm 

204 Lavatera trimestris Mont Blanc Grootbloemige Lavatera A maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 
30 cm 

620 Lavatera trimestris Patio Pink Grootbloemige Lavatera A maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 
30 cm 

126 Lavatera trimestris Pink Beauty Grootbloemige Lavatera A   

  Lavatera trimestris Rose Mallow Grootbloemige Lavatera A maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 
30 cm 

  Lavatera trimestris Ruby Regis Grootbloemige Lavatera A maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 
30 cm 

125 Lavatera trimestris Silver Cup Grootbloemige Lavatera A maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 
30 cm 

  Lavatera trimestris White Regis Grootbloemige Lavatera A maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 
30 cm 

  Layia platyglossa    A maart binnen, april onder glas, eind april-eind mei 
buiten op de plek van bestemming 

  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. 



  Leonotis leonurus  Leeuwenoor A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Leonotis leonurus  Leeuwenoor A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

345 Leonotis nepetifolia  Leeuwenoor A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Leonotis nepetifolia  Leeuwenoor A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

1052 Leonuris japonicus Alba Hartgespan HA maart-april buiten, kiemt met 14 dagen 

307 Leonurus sibiricus  Siberisch Hartgespan HA   

1029 Limnanthes douglasii  Spiegeleiplant, Moerasbloem HA maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen 
op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de 
winter. 

  Limnanthes douglasii  Spiegeleiplant, Moerasbloem HA maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen 
op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de 
winter. 

  Limnanthes douglasii  Spiegeleiplant, Moerasbloem HA maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen 
op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de 
winter. 

  Limnanthes douglasii Rosea Spiegeleiplant, Moerasbloem HA maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen 
op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de 
winter. 

10 Limnanthes douglasii ssp. Nivea  Spiegeleiplant, Moerasbloem HA maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen 
op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de 
winter. 

  Limnanthes douglasii ssp. Nivea  Spiegeleiplant, Moerasbloem HA maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen 
op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de 
winter. 

965 Linaria marocanna  Marokkaanse vlasleeuwebek A maart-april buiten zaaien, uitdunnen op 10 cm 

  Linaria maroccana  Marokkaanse vlasleeuwebek A maart-april buiten zaaien, uitdunnen op 10 cm 

  Linaria maroccana Fantasy Yellow Marokkaanse vlasleeuwebek A maart-april buiten zaaien, uitdunnen op 10 cm 



  Loasa triphylla  Chileense Netel (prikt!) A maart-april binnen of onder glas, verspenen, koeler 
opkweken, uitplanten na nachtvorstperiode 

817 Lobelia erinus compactum Chrystal Palace Hanglobelia 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, buiten september-oktober. 

  Lobelia kalmii  Lobelia A   

2001 Lobelia pendula Saphir Hanglobelia 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 

  Lobularia maritima Alba Schildzaad of Alyssum HHA februari-maart op kamertemperatuur of april-mei 
buiten 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 (Alyssum) maritima Aphrodite Schildzaad HHA februari-maart op kamertemperatuur of april-mei 
buiten 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 

  Lycopersicon esculentum Silvery Fir Tree Tomato Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

2072 Lycopersicon lycopersicum Arancia Oranjeappel A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 



  Lycopersicon lycopersicum Banana Legs Tomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Blue Beech Romatomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Brandywine Vleestomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Budai Torpe Stamtomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Cherokee Chocolate Tomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Cherry Ghost Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Garden Perle Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum German Red Strawberry Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Harzfeuer Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 



  Lycopersicon lycopersicum Hawaiian Red Currant Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Heartbreakers Vita F1 Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Hillbilly Potato Leaf Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Honey Jade  Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Honey Jade Tomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Kang Bing Pruimtomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Lady Fingers Romatomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Lowenherz Tomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Marmande  Vleestomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 



  Lycopersicon lycopersicum Minibel Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Mortgage Lifter Vleestomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Olijftomaatje Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Pink Peach Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

1048 Malcolmia maritima  Zeeviolier A mei-juni buiten zaaien, zaden bedekken, uitdunnen 
op 15 cm afstand, toppen bij 7,5 cm hoogte 

908 Malope grandiflora Grandiflora Mixed Drielobbige Malope A begin maart zaaisel 3 weken in koelkast, 
verplaatsen naar kamertemperatuur, Zodra 
ontkiemd, koeler opkweken, eind mei naar buiten, 
buiten 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, 
buiten 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, 
buiten 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, 
buiten zaaien (voorkeur): eind april-begin mei, 
uitdunnen op 15 cm. 

676 Malope trifida Vulcan Drielobbige Malope A begin maart zaaisel 3 weken in koelkast, 
verplaatsen naar kamertemperatuur, Zodra 
ontkiemd, koeler opkweken, eind mei naar buiten, 
buiten zaaien (voorkeur): eind april-begin mei, 
uitdunnen op 15 cm. 

  Malope trifida Vulcan Drielobbige Malope A begin maart zaaisel 3 weken in koelkast, 
verplaatsen naar kamertemperatuur, Zodra 
ontkiemd, koeler opkweken, eind mei naar buiten, 
buiten zaaien (voorkeur): eind april-begin mei, 
uitdunnen op 15 cm. 

  Malva verticillata Crispa Krulmalva A maart-april binnen, mei buiten/ kiemt snel 

  Matthiola bicornis  Violier A maart-april onder glas, verspenen, opkweken, 
uitplanten, buiten april-mei, uitdunnen op 25 cm 

  Matthiola incana Mixed Violier A maart-april onder glas, verspenen, opkweken, 
uitplanten, buiten april-mei, uitdunnen op 25 cm 

  Melampodium paludosum    A   

  Melothria scabra  Meloen, Mini A maart in zaaibakje in kamerkas 

  Mesembryanthemum    HHA maart zaaien bij kamertemperatuur; verspenen; 
mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst. 
Plantafstand 15 cm. 

  Mixed Fairy Mixed Annuals   A   

2004 Lycopersicon lycopersicum Pink Thai Egg Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Plum Lemon Romatomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 



  Lycopersicon lycopersicum Red Alert (buitencultuur) Tomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Red Pearl Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Reinhard's Gold Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum San Marzano Pruimtomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Tangella Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

516 Lycopersicon lycopersicum Tangerine Tomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Tiny Tim Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

  Lycopersicon lycopersicum Variegated Kerstomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 

1014 Lycopersicon lycopersicum Vitador Trostomaat A Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en 
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte 
plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen 
(dieven) 



  Nicotiana alata Lime Green Siertabak A buiten 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 buiten 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 buiten 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 buiten 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 buiten 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. 

317 Nicotiana hybride Tinkerbell Tabaksplant  A buiten 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 buiten 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. 

220 Nicotiana langsdorfii  Siertabak A buiten 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 buiten 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. 



316 Nicotiana mutabilis Marshmallow Siertabak A buiten 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. 

435 Nicotiana rustica  Boerentabaksplant A buiten 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 buiten 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 buiten 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. 

487 Nicotiana sylvestris Indian Peace Pipe Zuid-Amerikaanse Tabaksplant A buiten 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. 

3049 Nicotiana sylvestris Only the Lonely Zuid-Amerikaanse Tabaksplant A buiten 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  Echte tabaksplant A buiten 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. 

719 Nicotiana tabacum  Echte tabaksplant A   

  Nicotiana tabacum  Echte tabaksplant A buiten 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. 



719 Nicotiana tabacum  Echte tabaksplant A buiten 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 Bicolor Siertabak A buiten 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. 

425 Nicotiana x sanderea Fragant Cloud Siertabak A buiten 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 buiten 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 buiten 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 buiten 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 buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

  Nigella damascena Midnight Blue Juffertje in het groen HHA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

46 Nigella damascena Mixed Juffertje in het groen HHA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 



1081 Nigella damascena Mrs Jekyll Juffertje in het groen HHA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

920 Nigella damascena Mulberry Rose Juffertje in het groen HHA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

772 Nigella orientalis Transformer Nigella A maart-april of september-oktober buiten 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 buiten 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 buiten 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 buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

724 Nigella papillosa African Bride Juffertje in het groen HHA maart-april of september-oktober buiten 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 buiten 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 buiten 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 buiten 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 buiten 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, 
buiten 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, 
buiten zaaien vanaf juli-oktober, kiemt langzaam. 

1084 Ocimum basilicum Dark Opal Donkerbladige Basilicum A maart-april in zaaibakje onder glas, verspenen, 
uitplanten 

  Ocimum basilicum Mix Basilicum A maart-april in zaaibakje onder glas, verspenen, 
uitplanten 

  Ocimum basilicum Osmin Donkerbladige Basilicum A maart-april in zaaibakje onder glas, verspenen, 
uitplanten 

  Ocimum basilicum Red Opal Donkerbladige Basilicum A maart-april in zaaibakje onder glas, verspenen, 
uitplanten 

  Omphalodes cappadocica  Witte onschuld A   

32 Omphalodes linifolia  Witte onschuld A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Omphalodes verna  Amerikaans vergeet-mij-nietje A   

436 Orlaya grandiflora  Kantbloem, straalscherm A maart-april in zaaibakje, verspenen, uitplanten, 
buiten zaaien eind april-mei of september-oktober 

  Orthosiphon stamineus  Javaanse Kattensnoren A maart-april bij 13 zaaien, na kiemen koel opkweken, 
uitplanten na nachtvorst 

  Moluccella leavis  Ierse klokken HA februari-maart bij kamertemperatuur of eind april 
buiten zaaien, verspenen/uitdunnen, mei afharden 
en uitplanten, buiten gezaaide planten bij vorst 
beschermen. 



  Momordica charantia  Balsampeer A eind maart-april onder glas, koeler opkweken, 
uitplanten na nachtvorst 

  Monarda citriodora  Citroenbergamot A maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 
zaaien, eind april-begin mei buiten, zaden licht 
bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 
bescherming bieden 

  Monarda citriodora Lambada Citroenbergamot A maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje 
zaaien, eind april-begin mei buiten, zaden licht 
bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten 
bescherming bieden 

1008 Moricandia arvensis Sahara's Pearl Woestijnviolier A vanaf eind februari-april onder 
glas/verspenen/uitplanten/buiten vanaf april-
juni/uitdunnen op 15 cm/ 

  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. 

  Nicandra physalodes Alba Zegekruid HHA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

266 Nicandra physalodes Black Pod Zegekruid HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na 
het uitdunnen water geven zodat de overgebleven 
jonge planten zich kunnen herstellen; 

726 Nicandra physalodes White Zegekruid HA maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm 



  Nicotiana affinis  Tabaksplant  A buiten 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 buiten 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. 

712 Nicotiana alata Crimson Bedder Siertabak A buiten 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 Grandiflora Siertabak A buiten 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. 

1020 Panicum virgatum Fontaine Vingergras A maart-april in zaaibakje onder glas, kan kou nodig 
hebben, verspenen en opkweken, uitplanten na 
nachtvorst op 20 cm 

  Papaver commutatum Ladybird Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

99 Papaver glaucum  Tulppapaver HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Papaver laciniatum Pink Bicolor Papaver HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

164 Papaver paeoniflorum Black Paeony Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

936 Papaver paeoniflorum Bombast Dark Red Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 



632 Papaver paeoniflorum Cream Paeony Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver paeoniflorum Feathered Purple Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

162 Papaver paeoniflorum Flemish Antique Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver paeoniflorum Hugh Doubles Mixed Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver paeoniflorum Lilac Pompon Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver paeoniflorum Lilac Pompon Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver paeoniflorum Mixed Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Papaver paeoniflorum Paeony Pink Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver paeoniflorum Paeony Purple Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver paeoniflorum Pink Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver paeoniflorum Powder Puff Mix Pioenbloemige Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 



754 Papaver paeoniflorum Red Pompon Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

163 Papaver paeoniflorum Rose Feather Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver paeoniflorum Rozerood Pioenbloemige slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver paeoniflorum Tallulah Belle Blush Pioenbloemige Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

489 Papaver rhoeas  Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Papaver rhoeas America Legion Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

838 Papaver rhoeas Angels Choir Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Papaver rhoeas Betty B Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

2090 Papaver rhoeas Bridal Silk Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

768 Papaver rhoeas Bridal Silk Mix Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Papaver rhoeas Double Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 



  Papaver rhoeas Falling in Love Klaproos HA buiten 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 rhoeas Giant Grote Klaproos HA   

  Papaver rhoeas Mini Kleine Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Papaver rhoeas Mixed Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Papaver rhoeas Orange Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

488 Papaver rhoeas Parelmoer Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Papaver rhoeas Pierrot Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

3002 Papaver rhoeas Pinkie Klaproos HA buiten 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 rhoeas Poppy Mix Grote Klaproos HA buiten 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 

785 Papaver rhoeas Royal Red Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Papaver rhoeas Shirley Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 



614 Papaver rhoeas Shirley Mixed Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

613 Papaver rhoeas Shirley Single Mixed Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

740 Papaver rhoeas Shirley Small Grote Klaproos HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Papaver somniferum Alba Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Applegreen Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

165 Papaver somniferum Black  Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Black Currant Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Danish Flag Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Flemish Antique Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Frilled Pink Slaapbol HHA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

791 Papaver somniferum Gentle Slaapbol HHA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 



310 Papaver somniferum Giganteum Reuzenpapaver HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Giganteum Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Perilla frutescens  Chinese Basilicum A begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, 
opkweken en uitplanten na nachtvorst 

  Perilla frutescens  Chinese Basilicum A begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, 
opkweken en uitplanten na nachtvorst 

  Petunia multiflora F1 Easy Red Petunia A januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei 
afharden, na nachtvorstperiode uitplanten 

373 Petunia multiflora Light Blue Vein Petunia A januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei 
afharden, na nachtvorstperiode uitplanten 

372 Petunia multiflora Pirouette Petunia A januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei 
afharden, na nachtvorstperiode uitplanten 

  Petunia multiflora Rink Petunia A januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei 
afharden, na nachtvorstperiode uitplanten 

374 Petunia multiflora wit Petunia A januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei 
afharden, na nachtvorstperiode uitplanten 

  Petunia multiflora nana Dark Purple Dwerg Petunia A januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei 
afharden, na nachtvorstperiode uitplanten 

  Petunia multiflora nana Violet Dwerg Petunia A januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei 
afharden, na nachtvorstperiode uitplanten 

725 Phacelia campanularia Blue Wonder Bijenvoer A maart-april binnenshuis of april-juni buiten, 
uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer, zaden 
bedekken. 

417 Phacelia tanacetifolia  Bijenvoer A maart-april buiten, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer, zaden bedekken, september-
oktober voor bloei volgend voorjaar. 

  Phlox drummondii Red Perkphlox HA eind februari-maart binnen zaaien, verspenen, april 
opkweken, mei afharden, uitplanten na 
nachtvorstperiode 



3050 Phlox drummondii Rhapsody in Blue Perkphlox HA eind februari-maart binnen zaaien, verspenen, april 
opkweken, mei afharden, uitplanten na 
nachtvorstperiode 

  Phlox drummondii Tapestry Mix Perkphlox HA eind februari-maart binnen zaaien, verspenen, april 
opkweken, mei afharden, uitplanten na 
nachtvorstperiode 

  Phlox drummondii Tapestry Mixed Perkphlox HA eind februari-maart binnen zaaien, verspenen, april 
opkweken, mei afharden, uitplanten na 
nachtvorstperiode 

  Phlox hybride compacta Mount Hampden Perkphlox HHA   

  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 

  Podranea ricasoliana  Trompetklimmer A begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, 
opkweken en uitplanten na nachtvorst 

990 Papaver somniferum Hungarian Blue (USA) Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Laurens Grape Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

2086 Papaver somniferum Laurens Grape Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Lilac Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Lilac Slaapbol HHA   

  Papaver somniferum Mammoth Reuzen Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 



710 Papaver somniferum Mixed Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Mixed Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

  Papaver somniferum Mixed Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 
15 cm, donkerkiemer 

1049 Papaver somniferum Pepperbox Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Persian White Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Persian White Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Purper Beauty Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Red Beauty Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

839 Papaver somniferum Red Purple Mixed Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Seriously Scarlet Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

840 Papaver somniferum Softly Pink Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 



  Papaver somniferum Surprise Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Tallulah Belle Blush Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Tasmania Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

708 Papaver somniferum Twirled Lilac Slaapbol HHA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Twirled Pink Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

709 Papaver somniferum Twirled Pink Slaapbol HHA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum Twirled Red Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Papaver somniferum wit - enkel Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

166 Papaver somniferum Zeeuws lila Slaapbol HA maart-mei of september-oktober buiten zaaien, 
zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, 
donkerkiemer 

  Portulaca grandiflora  Postelein HHA maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen 
potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei 
afharden/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten 
vanaf mei tot eind juni 

  Portulaca grandiflora  Postelein HHA maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen 
potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei 
afharden/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten 
vanaf mei tot eind juni 



  Portulaca grandiflora Double Mixed Colours Postelein HHA maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen 
potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei 
afharden/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten 
vanaf mei tot eind juni 

1006 Portulaca grandiflora Magic Carpet Mix  Postelein HHA maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen 
potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei 
afharden/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten 
vanaf mei tot eind juni 

  Portulaca grandiflora Sundial Fuchsia Postelein HHA maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen 
potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei 
afharden/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten 
vanaf mei tot eind juni 

  Portulaca grandiflora Sunny Boy Postelein HHA maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen 
potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei 
afharden/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten 
vanaf mei tot eind juni 

  Ptilotus exaltatus  Sierlijke Vossenstaart A maart binnenshuis zaaien; verspenen; verpotten; 
opkweken; mei afharden; na nachtvorstperiode 
uitplanten 

  Raphanus sativus Sativus Rattenstaartjes A vanaf maart buiten, kiemt met 7-14 d 

101 Reseda alba  Witte Reseda A maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm 

  Reseda lutea  Wilde Reseda A maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm 

102 Reseda luteola  Wouw A maart-april of september-oktober buiten zaaien, 
uitdunnen op 15 cm 

694 Rhodochiton atrosanguineus  Purperklokje A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Rhodochiton atrosanguineus  Purperklokje A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Rhodochiton atrosanguineus Purple Bells Purperklokje A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 



  Ricinus communis  Wonderboom A maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of 
weken, na kiem koeler opkweken, mei afharden, na 
nachtvorst uitplanten. 

268 Ricinus communis Carmencita  Wonderboom HHA maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of 
weken, na kiem koeler opkweken, mei afharden, na 
nachtvorst uitplanten. 

269 Ricinus communis Carmencita Pink Wonderboom HHA maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of 
weken, na kiem koeler opkweken, mei afharden, na 
nachtvorst uitplanten. 

505 Ricinus communis Gibsonii Wonderboom A maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of 
weken, na kiem koeler opkweken, mei afharden, na 
nachtvorst uitplanten. 

505 Ricinus communis Gibsonii Wonderboom A maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of 
weken, na kiem koeler opkweken, mei afharden, na 
nachtvorst uitplanten. 

  Ricinus communis Zanzibarensis Unguja Green Wonderboom A 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. 

  Schizanthus pinnatus  Vlinderbloem A maart binnenshuis zaaien, uitdunnen, mei 
afharden, na nachtvorstperiode uitplanten 

35 Schizanthus x wisetonensis Angel Wings Vlinderbloem A maart binnenshuis zaaien, uitdunnen, mei 
afharden, na nachtvorstperiode uitplanten 

  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 aethiopis  Mediterrane salie HHA 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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen 
op 15cm. 

  Salvia algeriensis  Algerijnse Salie HHA maart-april onder glas, verspenen, koeler 
opkweken, afharden en uitplanten, buiten april-mei 
en september-oktober. 

147 Salvia amarissima  Salie HA maart-april onder glas, verspenen, koeler 
opkweken, afharden en uitplanten, buiten april-mei 
en september-oktober. 

  Salvia apiana  Witte Californische Salie HHA maart-april op kamertemperatuur zaaien; 
verspenen; koeler opkweken; mei: afharden en 
uitplanten na laatste nachtvorst 

  Salvia coccinea Alba 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. 

742 Salvia coccinea Brenthurst 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. 

742 Salvia coccinea Brenthurst 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 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. 



103 Salvia coccinea Coral Nymph 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 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 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. 

420 Salvia columbariae Crown Jewel 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 cyanescens  Salie A   



  Salvia divinorum (?)  Muntsalie A februari tot maart in zaaibakje in kamerkasje; na 
ontkiemen koeler zetten; bloei vanaf juni 

  Salvia guaraniltica  Ananassalie A   

  Salvia hians  Salie A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Salvia hians  Salie A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

2097 Salvia hians  Salie A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Salvia macrophylla Peru Blue Salie HHA maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; 
verspenen; oppotten; najaar uitplanten of 
overwinteren in pot 

706 Salvia maroccana  Marokkaanse Salie A maart-april onder glas, verspenen, koeler 
opkweken, afharden en uitplanten, buiten april-mei 
en september-oktober. 

  Salvia namaensis  Namibiaanse Salie A begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, 
opkweken en uitplanten na nachtvorst 

  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. 

926 Salvia plectranthoides  Salie A maart-april onder glas/na ontkiemen koeler 
zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de 
plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten 
zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen 
op 15cm. 

  Salvia roemeriana  Cedersalie A   

  Salvia roemeriana Hot Trumpets Cedersalie A   

  Salvia runcinata  Salie A   

2083 Salvia scabra  Coastal Blue Sage A begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, 
opkweken en uitplanten na nachtvorst 



  Salvia scabra  Coastal Blue Sage A begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, 
opkweken en uitplanten na nachtvorst 

1000 Salvia splendens  Vuursalie A maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler 
opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode 
uitplanten 

2077 Salvia splendens Salsa Purple Vuursalie A maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler 
opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode 
uitplanten 

  Salvia splendens Salsa Purple Vuursalie A maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler 
opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode 
uitplanten 

  Salvia splendens Van Houttei Faye Chapel Vuursalie A maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler 
opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode 
uitplanten 

  Salvia splendens Van Houttei Faye Chapel Vuursalie HA maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler 
opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode 
uitplanten 

  Salvia subrotunda    A maart-april onder glas (kiem 3 weken), evt. een 
koudeperiode, buiten vanaf april 

  Salvia subrotunda Caity Mary Salie A maart-april onder glas (kiem 3 weken), evt. een 
koudeperiode, buiten vanaf april 

  Salvia taraxacifolia Touch of Scent Salie HHA maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; 
verspenen; oppotten; najaar uitplanten of 
overwinteren in pot 

  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. 



3047 Sesamum indicum  Sesamzaad A maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler 
opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode 
uitplanten 

  Setaria viridis Caramel Trosgierst A   

  Silene armeria  Pekbloem A februari-maart in koude bak, aril-mei buiten, 
uitdunnen op 10 cm, kan woekeren 

2050 Silene armeria  Pekbloem HA februari-maart in koude bak, aril-mei buiten, 
uitdunnen op 10 cm, kan woekeren 

  Silene gallica  Franse Silene A februari-maart in koude bak, aril-mei buiten, 
uitdunnen op 10 cm, kan woekeren 

  Silene pendula Peach Blossom Hangend lijmkruid HA eind maart-april in zaaibakje onder glas 
zaaien/eventueel koudeperiode/lichtkiemer, zaden 
niet of nauwelijks bedekken/buiten in vroege 
herfst, de zaden zullen in het voorjaar erop kiemen. 

  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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen 
op 15cm. 

773 Salvia viridis Blue Bird 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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen 
op 15cm. 

490 Salvia viridis Pink Swan 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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen 
op 15cm. 



378 Salvia viridis White Swan 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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen 
op 15cm. 

  Sanvitalia procumbens  Kruipende Zinnia HHA maart-april in zaaibakje onder glas, buiten 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, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Scabiosa atropurpurea  Schurftkruid A maart-april buiten of in eigen portje zaaien, april-
juni uitdunnen 

79 Scabiosa atropurpurea Ace of Spades Duifkruid A maart-april buiten of in eigen portje zaaien, april-
juni uitdunnen 

  Scabiosa atropurpurea Black Knight Duifkruid A maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-
juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten 

604 Scabiosa atropurpurea Black Manteau Zwartpurperen Duifkruid A maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-
juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten 

  Scabiosa atropurpurea Mixed Duifkruid A maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-
juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten 

  Scabiosa atropurpurea Pastels Duifkruid A maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-
juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten 

  Scabiosa atropurpurea Tall Double Mixed Duifkruid A maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-
juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten 

80 Scabiosa atropurpurea White Duifkruid A 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, buiten september-oktober. 

448 Tagetes Sterafrikaantje' Sterafrikaantje A   



  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, buiten 
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, buiten 
april-mei 

447 Tagetes erecta Citrus Mix Grote Afrikaan A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
april-mei 

494 Tagetes erecta Kilimanjaro Grote Afrikaan A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
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, buiten 
april-mei 

769 Tagetes erecta Lime Green Grote Afrikaan A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
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, buiten 
april-mei 

493 Tagetes erecta Sunset Giant Grote Afrikaan A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
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, buiten 
april-mei 



  Tagetes erecta nana Snowdrift Grote Afrikaan A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
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, buiten 
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, buiten 
april-mei 

  Tagetes patula  Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
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, buiten 
april-mei 

20 Tagetes patula Carmen Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
april-mei 

397 Tagetes patula Durango Red Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
april-mei 

398 Tagetes patula Durango Tangerine Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
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, buiten 
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, buiten 
april-mei 

21 Tagetes patula Linnaeus Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
april-mei 

  Tagetes patula Linnaeus Afrikaantje A   

  Tagetes patula Mars Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
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, buiten 
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, buiten 
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, buiten 
april-mei 

989 Tagetes patula Tiger Eyes Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
april-mei 

19 Tagetes patula nana Bolero Afrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
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, buiten 
april-mei 

381 Tagetes patula nana Petite Gold Dwergafrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
april-mei 

1083 Tagetes patula nana Petite Harmony Dwergafrikaantje A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
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, buiten 
april-mei 

  Tagetes tenuifolia Golden Gem  Randjes-afrikaan A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
april-mei 

50 Tagetes tenuifolia Orange Randjes-afrikaan A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
april-mei 

  Tagetes tenuifolia Ornament Randjes-afrikaan A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, mei afharden, uitplanten na 
nachtvorstperiode, buiten april-mei 

51 Tagetes tenuifolia Pumila Randjes-afrikaan A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
april-mei 

  Tagetes tenuifolia Signet Starfire Randjes-afrikaan A eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 
dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei 
afharden, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten 
april-mei 



1021 Thunbergia alata  Suzanne met de mooie ogen AC maart binnenshuis zaaien; verspenen; verpotten; 
opkweken; mei afharden; na nachtvorstperiode 
uitplanten 

2096 Thunbergia alata Alba Suzanne met de mooie ogen AC maart binnenshuis zaaien; verspenen; verpotten; 
opkweken; mei afharden; na nachtvorstperiode 
uitplanten 

  Tropaeolum majus  Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum majus Alaska Apricot Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

605 Tropaeolum majus Alaska Apricot Variegated Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum majus Alaska Mix Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

52 Tropaeolum majus Alaska Mixed Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

692 Tropaeolum majus Black Velvet Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum majus Cobra Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

53 Tropaeolum majus Empress of India Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum majus Hermine Grashoff Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

941 Tropaeolum majus Jewel Mixed Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum majus Mahogany Jewel Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum majus Milkmaid Oost Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum majus Milkmaid Oost Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum majus Milkyway Oost Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 



  Tropaeolum majus Moon Gleam Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum majus Surprise Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum majus Tom Thumb en Jewel Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum majus nanum Mixed Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

942 Tropaeolum minus Dwarf Jewel Mixed Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum minus Ladybird Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum minus Mixed Oost-Indische Kers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum peregrinum  Kanariekers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

  Tropaeolum tricolor  Driekleurige Klimkers HA maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, 
april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer 

2002 Verbena hybrida Compacta Mixed Verbena TA vanaf februari tot half april zaaien in een 
kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder 
beschermd buiten. 

  Verbena hybride Lanai Peach Verbena TA vanaf februari tot half april zaaien in een 
kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder 
beschermd buiten. 

  Verbena hybride Paars Verbena TA vanaf februari tot half april zaaien in een 
kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder 
beschermd buiten. 

542 Verbena hybride Pendula Verbena TA vanaf februari tot half april zaaien in een 
kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder 
beschermd buiten. 

  Verbena odorosa  Verbena A maart binnenshuis in eigen potje zaaien; opkweken; 
mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten 



  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/buiten 
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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-
oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

  Viola x wittrockiana Avondrood 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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-
oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 



  Viola x wittrockiana Delta Pure 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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-
oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

1001 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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-
oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 



25 Viola x wittrockiana Swiss Giant Mix 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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-
oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

27 Viola x wittrockiana Swiss Giant Pure White 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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-
oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

26 Viola x wittrockiana Swiss Giant Purple 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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-
oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 



  Viola x wittrockiana Zwitserse Reuzen 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/buiten 
zaaien in mei-juni en september-
oktober/inharken/uitdunnen op 15cm. 

  Xeranthemum annuum  Papierbloem A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Zaluziankya capensis  Nachphlox A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

  Zaluziankya capensis Midnight Candy Nachtphlox A maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in 
september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 
cm, uitplanten of verplanten 

313 Zea mays Strawberry Corn Siermais A maart-april onder glas, verspenen en koeler 
opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst 
uitplanten op 30 cm. 

  Zinnia Giant Cactus Mix   HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

2098 Zinnia Zahara Starlight Yellow Zinnia HA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia angustifolia x elegans  Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia angustifolia x elegans Profusion Orange Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia angustifolia x elegans Profusion White Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Cactus Multicolor Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

192 Zinnia elegans Calfornian Giants Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Californian Sun Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 



  Zinnia elegans Canary Bird Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Candy Cane Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Candy Stripe Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

721 Zinnia elegans Dreamland Mixed Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Envy Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Envy Double Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Green Envy Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Isabellina Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Lavender Queen Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Mammoth Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Mix 5 soorten Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

192 Zinnia elegans Mixed Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Monique Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Peppermint Stick Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Persian Carpet Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Polar Bear Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Profusion Cherry Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 



  Zinnia elegans Purple Prince Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans rood Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

3022 Zinnia elegans Scabiosa Scabiosa-bloemige Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Swissle Scarlet and Yellow Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia elegans Swizzle Scarlet and Yellow Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

  Zinnia haageana Persian Carpet Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

449 Zinnia tenuifolia Red Spider Zinnia HHA mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin 
april onder glas voorzaaien 

 

 

 

 
 


