Vroege
tuinkriebels…
zaaien in serre of binnenshuis!
met de lente voor de deur kunnen we reeds starten met het zaaien van enkele vroege variëteiten.
vruchtgewassen zoals tomaat zijn hier wel de
favorieten. ze brengen kleur in de tuin en tijdens de
zomermaanden zorgen ze voor heerlijke gerechten.

Een waaier aan smaken en kleuren:

een echte klassieke

r!

Tomaat Dona F1 11
€ 6,20

€ 5,05

€ 3,70

€ 5,05

• vlezige tomaat met een lekkere smaak
• makkelijk te telen door een hoge
ziekteresistentie
• weinig gevoelig aan openbarsten

Tomaat Coeur de Boeuf
Corazon F1

€ 3,70

nieuw
Tomaat Buffalo steak F1 1 Tomaat Honey Moon F1 11
• supergrote tomaat van
het type supersteak
• smaakvol en productief

• grote, vlezige en
hartvormige vruchten
€ 5,05 • uiterst smaakvol
• weinig pitten

Tomaat Noire de Crimee11 Tomaat Green Zebra Bio 11

• rood roze tomaat van het • rood tot zwart paarse,
platronde vruchten met
type Rose de Berne
weinig pitten
• resistent tegen meeldauw
• vruchten tijdig oogsten
• vlezige, smaakvolle
want ze zijn gevoelig
vruchten
voor kleine scheurtjes
• uiterst productief

Precisie zaaitoestel:

• mooie groene tomaat die
een gele kleur krijgt tijdens
het rijpen
• vruchtvlees is heldergroen
• zoete smaak met een fris
zure, pittige toets

Plastiekpotjes

zaaien zonder verspilling en niet
uitdunnen

7 cm € 5,20 20 potjes
9 cm € 5,35 15 potjes
11 cm € 4,65 5 potjes

€ 7,85

ENKELE
TIPS

! binnenshuis zaaien kan reeds 		
!

Potjes van
kokosvezel

vroeg in het voorjaar, in een koude
serre wacht je best tot eind maart
zaai in kweekbakjes en verspeen in
potjes van kokosvezel of plastiekpotjes wanneer de plantjes enkele
blaadjes ontwikkeld hebben
! uitplanten op een definitieve
standplaats kan vanaf april in
serre of tunnel en vanaf mei
in volle grond

Ø 6 cm € 4,55
20+4 gratis potjes

30 L € 9,95

40 L € 10,70
Een moestuin op maat volgens eigen
behoefte en ruimte
De ideale basis voor een

geslaagde teelt in de
moestuinbak !

... verhoogd op terras.


Or Brun Plantaarde
• Gebruiksklaar
• Luchtig en goede waterhuishouding
door de toevoeging van turf
! gebruik geen gewone
• Gecomposteerde schors zorgt voor een 		 potgrond in een
goede drainage
moestuinbak !
• Betere bodemstructuur zorgt voor een 		 Deze zal snel verzuren
goede doorworteling en gezonde planten
en verdichten.
• extra voeding door de toevoeging van 		
dierlijke mest en algen

TIP:

Eline1

0,8 x 0,8 x 0,8 m

Adviesprijs € 79,50

Mathilde  1

Met acrylglas - 1,2 x 0,6 x 0,9 m

Adviesprijs € 112,95

Het slagen van een groentetuin
hangt niet alleen van de zaden af.
Een geslaagde oogst
begint bij een goede
bemesting !
Or Brun mengt zeewier met dierlijke mest en verkrijgt een zeer rijke bodemverbeteraar
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die als goede basis dient voor alle aanplantingen in de tuin. De kwaliteiten van dit product zijn
verbluffend. Dit bodemverbeterend middel “authentique” bevat niet alleen de voedingsstoffen
stikstof, fosfor en kalium, maar ook ijzer en magnesium. Het is bovendien rijk aan sporenelementen, humuszuren en micro-organismen. Een vergelijkbaar product is onvindbaar!

Het effect op de bodem is onmiskenbaar!

• verbetert de fysische structuur: luchtige bodem, doorlaatbaar
en diep bewortelbaar.
• brengt voedingsstoffen aan: stikstof, fosfor, kali, magnesium
en sporenelementen.
• activeert het bodemleven: rijk aan nuttige bodembacteriën.

5 kg € 7,95 - 10 kg € 9,95 - 20 kg € 15,45

Waar en
hoeveel gebruiken?

bij het zaai- of plantklaar
maken van de bodem:
500 à 700 g per m²
uitplanten van
groenteplanten:
50 g per plant
= 1 handvol

Vilmorin organische moestuinmeststof is samengesteld
uit meerdere natuurlijke grondstoffen, werkt langzaam en langdurig. De
meststof bevat stikstof voor een vlotte groei, fosfor voor een goede wortelontwikkeling als kali
voor smaak en houdbaarheid. Bovendien zorgt
extra magnesium voor intense kleuren.
Deze meststof komt geleidelijk vrij over
een periode van 5 maanden.
De resultaten mogen er dan ook zijn:

gezond groeiende planten met een heerlijke smaak!
•
•
•
•

Uitstekende meststof
Extra lange werking
Geen verbranding of uitspoeling
Gemakkelijk strooibaar

10 kg - 100m2

€ 13,45

20 kg - 200m2

€ 23,85

ongewenst bezoek in de tuin ?

Door de zure regen, uitspoeling en opname
van voedingsstoffen door planten verzuurt de
bodem geleidelijk.
Bovendien verslecht de bodemstructuur en
vermindert de opname van meststoffen.
Met Vilmorin BioCalc komt de
kalkvoorraad weer snel op peil en kunnen de
bacteriën het bodemleven activeren en zorgen
voor een vlotte omzetting van plantenresten in
nuttige humus.
6 kg - 60m2 € 6,05
20 kg - 200m2 € 10,30

uw winkel:

Marters, vossen, reigers, honden, katten... doeltreffend verjagen!

€ 59,00

De Garden Protector 2 met flash van Weitech zorgt ervoor
dat ongewenste dieren de tuin of carport verlaten. Het
toestel zendt ultrasone geluiden uit van zodra de
bewegingsdetector een beweging waarneemt.
Het flashlicht kan ingeschakeld worden om het
schrikeffect te vergroten, ideaal voor
het verjagen van reigers rond de vijver.
Het toestel kan gebruikt worden
€ 17,00
met 4 ‘D’ batterijen of met een
apart aan te kopen adapter.
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