
Welke soorten kan je zaaien ?

EEN BOONTJE
VOOR KWALITEIT… 

Boontjes zaaien. Zo doe je het best:
BOONTJES HOUDEN NIET VAN DE KOUDE...
… en worden best niet voor half mei in vollegrond gezaaid. 
Dit om het risico op nachtvorst te vermijden. Er kan gezaaid worden 
tot eind juli.

VOORZAAIEN KAN WEL...
… in potjes, binnenshuis, in serre of kweekbak en dit vanaf april. 
Vanaf half mei kan je de jonge plantjes in vollegrond uitplanten.

MAAR MEESTAL WORDEN BOONTJES...
…direct in vollegrond gezaaid. Ofwel in rijen met 40 cm tussenafstand, 
op 2 à 3 cm diepte en met 5 à 8 cm tussen de zaden. Ofwel in kuiltjes met 
40 cm tussenafstand, 4 à 5 zaden per kuiltje.

AFHANKELIJK VAN DE BODEMTEMPERATUUR...
… komen de planten boven na 5 à 12 dagen. Na de opkomst de bodem 
oppervlakkig losharken.

NOG IETS LATER WORDEN DE PLANTEN LICHTJES AANGEAARD...
… om ze extra stabiliteit te geven.

EN EEN GOEIE TWEE MAANDEN NA DE ZAAI...
… komt de oogst. 
Elk doosje Vilmorin boontjes staat garant 
voor volle emmers heerlijk fijne boontjes.

Struikboon OXINEL € 6,20*     
•  zeer productieve variëteit 
•  lange, rechte peulen 
•  gemakkelijk te plukken 
•  geschikt voor inmaak en   
 invriezen

DE LEKKERSTE 
STRUIKBOONTJES

Struikboon
ECLAREL € 6,20*      

• sterke variëteit 
• mooie, fijne draadloze peulen  
• diepgroen, smaakvol
• ziekteresistent  
• regelmatige oogsten   

Struikboon SKIPPER  € 6,20*       
• Chinees boontje of hotelboontje 
• fijne zaden en lagere planten 
• verdragen nat en koud weer
• zeer hoge opbrengst  
• productie meer gegroepeerd
• geschikt voor inmaak en invriezen

Struikboon geel GOUSSDOR  € 6,20*       
• gespreide oogst
• fijne, gele peulen 
• verrassende, fijne smaak
• lang oogstbaar 

* ook verkrijgbaar in kleinere verpakking voor de kleinere moestuin.

Staakboon FORTEX   € 7,50*      

• vormt peulen van 25 à 30 cm 
 lengte die in trossen aan de struik 
 hangen
• zeer lekkere smaak
• uiterst productief 
• geschikt voor invriezen

Staakboon 
Montebello € 3,70      

•  extra fijne peulen   
 zonder draad
•  ronde peulen van   
 15 à 20 cm lengte

Staakboon paars 
Melissa € 3,70      

•  paarse peulen tot 
 30 cm lang
•  zeer smaakvol
•  paarse kleur verdwijnt  
 bij koken

Kleinere moestuin 
en toch eigen boontjes kweken...
Staakbonen zorgen voor een grote opbrengst op een kleine oppervlakte! 
Ideaal voor kleine moestuintjes of in stadstuintjes !
Laten opgroeien aan steunstokken of klimnet.

DE LEKKERSTE 
STAAKBOONTJES
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Bloemen in de tuin …  een paradijs voor vogels, vlinders en nuttige insecten.
Bloemenmengels worden sterk gewaardeerd want ze brengen een gezellige sfeer in de tuin. Ze kunnen ter plaatse gezaaid worden, brengen kleur in de tuin en 
vragen geen onderhoud. Een braakliggend terrein, een helling of een vrij stuk in de tuin kunnen omgetoverd worden tot een weelderig bloementapijt. 
Voor vlinders, bijen en nuttige insecten zijn ze een ideale bron van stuifmeel en nectar. 

Wilde bloementuin 50 m2

€ 19,95

Ook verkrijgbaar: 
•  Bijen en vlinders
•  Schaduwrijke plaatsen
•  Veldbloemen
•  Tübinger (kan ingezaaid worden 
 als groenbemester)

Garden Deco
6 m2   € 9,85
TREKT BIJEN AAN

De bijen voeden zich met de 
nectarrijke bloemen om lekkere 
honing te kunnen produceren. 
Met dit mengsel draagt u ook 
uw steentje bij aan het behoud 
van deze kostbare bestuivers.

Garden Deco 4 m2  € 5,05
DECOR VAN BIODIVERSITEIT 
Bloemenmengsel dat bestuivende 
en nuttige insecten voor de tuin 
aantrekt.

De hele zomer kan u 
genieten van een bloemenpracht die zeer 
weinig onderhoud vraagt, enkel beregenen 

tijdens drogere periodes.    
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Een gazon herstellen...

ongewenst bezoek in het gazon?

problemen in het gazon 
 Te zure bodem Gebrek aan kalk
 Mosgroei schaduwplekken, koude en natte bodem
 Tekort aan voeding gebrek aan bemesting
 Afsterven van het bodemleven overdreven verticuteren en gebruik van mosdoders
 Mos- en onkruidgroei te kort maaien van het gazon
  

GAZONBEMESTING
TIP: om een mooi groen gazon te behouden 

tijdens de zomermaanden, is een

2de strooibeurt 
in mei/juni 

aangewezen. 
Vooral nuttig op lichte gronden

en gazons met beregening.

Met 1 strooibeurt voldoet de Vilmorin 
CombiGazon aan deze 2 behoeftes
Alleen maar voordelen:
• extra magnesium voor een groener gazon.
• kalk voor de ontzuring van de bodem.
• geen gevaar voor verbranding.
• een beheerste groei en een langdurige werking  
 voorkomen extra maaibeurten. 

Vilmorin VilmoGazon 

• houdt mosgroei tegen, dankzij het hoge kaligehalte  
 (20%) verbleekt het mos en verdwijnt het daarna  
 definitief. 

•  zorgt voor een diepgroen gazon, door het hoge  
 stikstofgehalte krijgt het gazon volop voeding 
 en de bleke kleur verdwijnt.

•  verbetert de bodemstructuur.

Meststof en Kalk in één ! 

DOORZAAIGAZON is ideaal voor het herstellen en vernieuwen van 
de beschadigde grasmat.
De snelle opkomst van het gras heeft alles te maken met de ‘Rapid 
Green’-omhulling, een kleurloze omhulling met meststof op basis 
van algenextracten.

Voordelen van deze omhulling: 
 • kieming wordt gestimuleerd
 • snellere opkomst
 • grasmat groeit sneller dicht
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BODEMBEDEKKing TEGEN ONKRUID

• 100% Pinus maritima
• perfect gesorteerde goudbruine stukken
• géén onzuiverheden
• levensduur van meer dan 10 jaar

Voordelen? Minder onkruid. 
Bodem wordt beschermd tegen slagregen, structuurschade, uitdroging 
en strenge vorst.
Gebruik? Alle onkruid verwijderen en een laag schors van min. 6 à 8 
cm aanbrengen.

Bucomat Decoratieve dennenschors… 

€ 31,50 20 kg: 200 m2

€ 21,15 10 kg: 100 m2 € 29,50 20 kg: ± 300 m2

AANLEG EN HERSTEL 2 in 1
Wat maakt dit product zo uniek ? 
Dit mengsel is een mix van doorzaaigazon en sport-
en speelgazon. Het bevat fijne rassen voor een 
mooie, zachte grasmat EN omhulde zaden die 
zorgen voor de snelle kieming en opkomst. Met dit 
mengsel kan zowel een bestaand gazon hersteld 
worden als een nieuw gazon aangelegd worden.

Op bepaalde plaatsen in het gazon is er vaak een harde, dichtgeslagen 
bodem en zijn de groeiomstandigheden voor het gras barslecht.
Om te voorkomen dat een beschadigd gazon zomaar volledig moet 
heraangelegd worden, bestaan er speciale graszaden die bij uitstek geschikt zijn voor gazonherstel.
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herhaald verticuteren

30 m2 - 500 g   € 10,25
60 m2 - 1 kg   € 15,05

30 m2 aanleg of 60 m2 herstel  - 1 kg

12 m2 - 200 g   € 6,30

€ 39,30

ACTIE
800 g + 

25% gratis

€ 9,90

• ultrasone geluiden jagen mollen of  
 woelratten weg uit uw tuin
• voor een oppervlakte van 100 m²
 Weg met molshopen in uw gazon!

2 groottes: 10-25 mm en 20-40 mm      80 l -  € 14,35

ACTIE
5 zakken voor

€ 64,00


