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Hier is hij dan, de Cycle en Terre-catalogus met de biolo-
gische groentezaden voor 2020.

Ondanks de droogte van 2019 hebben we zaaigoed in overvloed 
kunnen oogsten. In het najaar heeft ons team ze getest en in 
zakjes verpakt zodat u de komende lente in schoonheid kan be-
ginnen. Alles is in gereedheid gebracht opdat u volgend jaar uw 
moestuin kan vol zaaien en van op-en-top lokale groenten kan 
genieten. We kunnen alleen maar hopen dat de weergoden ons 
het komende jaar wat gunstiger gezind zijn en dat de oogst aan 
uw verwachtingen zal voldoen.

Cycle en Terre heeft nog steeds tot doel om Belgische zaden van 
groenten, kruiden, bloemen en groenbedekking te verdelen. Zo 
willen we de voedselautonomie bevorderen en voedzame va-
riëteiten produceren die zich effciënt  lten t e en  door z ooe  
tuiniers als tuinbouwers) en heerlijk smaken. Daarom willen 
we:
- Onze vermeerderingsactiviteiten ontwikkelen,
- Onze coöperatie versterken en verder uitbreiden en
-  De selectie verder uitbouwen van biologische variëteiten die 

geschikt zijn voor ons klimaat.

Dit alles gebeurt in samenwerking en overleg met tal van andere 
landbouwers.

We kijken er al naar uit om u tijdens onze bijeenkomsten en 
evenementen terug te zien of te ontmoeten!

Fanny Lebrun, voor Cycle en Terre



Update van de catalogus

De cltl ogus oordt e k jllr met nieuoe fiches bijgeoerkt. Op 
aanvraag sturen we u die graag tegen kostprijs toe. Zend ons 
hiervoor gerust een mailtje. Als onderwerp vermeldt u "update 
catalogus" en in de mail geeft u uw gegevens door: naam, voor-
naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Indien u regelmatig op de hoogte wenst te blijven van al wat 
nieuw is, kan u onze website raadplegen, u op onze nieuwsbrief 
inschrijven of een kijkje nemen op onze Facebookpagina.

DE COÖPERATIE CYCLE EN TERRE

Cycle en Terre, een coöperatie die biologisch en lokaal zaaigoed 
van open rassen aanbiedt.

WIE ZIJN WE ?
Wij zijn 115 coöperanten, 5 werknemers, 5 bestuurders, 4 kwe-
kers-zaadvermeerderaars en 120 Belgische detailhandelaars 
 V llnderen, Brusse  en Wl  onië) die er slmen vln overtuigd 
zijn dat zaden een essentieel onderdeel van het landbouws-
ysteem uitmaken.

WAT DOEN WE ?
We dragen bij aan het terugwinnen van onze voedselautonomie 
door groenten te telen om daarna hun zaden te verzamelen.

HOE ?
Door  okll  en bio ogisch open source  vrije rlssen) vlriëteiten 
te kweken.
Door kennis en gereedschap te verzamelen en te delen.
Door deel te nemen aan netwerken met andere actoren met de-
zelfde interesses en doelen.
Door in team samen te werken aan onze gezamenlijke passie. 
Als coöperatie voelen we ons geholpen en ondersteund door een 
gans team, we kunnen de verantwoordelijkheden verdelen en ge-
loven dat het mogelijk is om onze doelen te bereiken. 



WAAROM ?
Omdat we houden van de aarde, van groenten en van het werken 
met zaaigoed.
Omdat alle groenten in België geteeld worden met zaden die uit 
het buitenland komen. Wij denken dat het essentieel is om te 
kunnen rekenen op lokale bronnen. Onrechtstreeks is het een 
poging om de wereldwijde wanverhoudingen terug in evenwicht 
te brengen en onze toegang tot voeding veilig te stellen. 
Omdat we werken aan iets dat we zinvol vinden.

WAAR ZIJN WE ?
Onze kantoren, de voorraad met zaaigoed en de sorteerruimtes 
bevinden zich in Havelange. De gewassen staan in Buzin, in 
dezelfde gemeente.
De zaden worden voor ons in Wallonië door tuinbouwers ver-
meerderd en geleidelijk aan ontwikkelen we een netwerk in gans 
België.
Een llntl  vln onze zlden komen vln bij Sltivl  Zoitser lnd) 
en De Bo ster  Neder lnd).

ONS ONTMOETEN ? 
We organiseren opendeurdagen, opleidingen en bezoeken, we 
staan op beurzen en we ontvangen u ook op afspraak.
Meer informatie vindt u op onze website: https://cycle-en-terre.
be/?lang=nl
Om van al ons nieuws op de hoogte te blijven, kan u onze Face-
bookpagina volgen en/of op onze nieuwsbrief inschrijven.

WIL U MET ONS MEEDOEN?
U kan:
-  Coöperant worden. Zo kan u in een zinvol project investeren 

en ons tegelijk ook steunen. Alle nodige info vindt u op onze 
website

- Ons feedback geven over wat u zelf teelt



We zijn tevreden met de resultaten van onze oogst van 2019: 
meer dan 50% van de variëteiten die Cycle en Terre in 2020 
aanbiedt, is op ons land en via ons netwerk van Belgische ver-
meerderllrs geproduceerd  101 vln de 184 vlriëteiten uit de 
catalogus).

DIT ZIJN ONZE BELGISCHE VERMEERDERAARS :
 Laurent Minet
 Centre Technique Hortico e in Gemb oux  CTH)
 www.cthgx.be/centre-technique-horticole-gembloux
 Geteeld in 2019: Wortel, suikerwortel, ui
 Isabelle Jadoul
 Les jardins du Sart, Poulseur
 www.facebook.com/lesjardinsdusart
 Geteeld in 2019: Snijbiet, maïs
 Cédric Saccone
 La Ferme au Moulin, Remicourt
 www.lafermeaumoulin.be en www.facebook.com/pg/ 
 La-Ferme-au-Moulin
 Geteeld in 2019: Basilicum
 Laurent Jamar
 Centre ol  on de Recherches lgronomiques  CRA-W)
 www.cra.wallonie.be/fr
 Geteeld in 2019: Erwt, tuinboon

BIOLABEL
We zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van biologische 
landbouw. Er moeten nog meer en beter georganiseerde syste-
men komen om niet alleen zonder kunstmest en pesticiden te  
kunnen koeken mllr om ook tot een  ichtere en effciënter ebob  
dembeoerking te komen  minder erosie, grondverzlkkingen, ...) 
waarbij bovendien aangepaste machines worden ingezet. We 
steunen elke evolutie in die richting en zoeken zelf ook actief mee 
naar oplossingen. Daarom dragen we het Biolabel. U vindt het 
op onze website.

BE-BIO-03
Agriculture UE
UE Landbouw

ONZE ZAADOOGST



HET TEAM

We zijn een team van vijf mensen en staan allen voor u klaar 

 Olivier Laloux, Zaadvermeerdering
 culture@cycle-en-terre.be
 Nicolas Louviaux, Logistiek verantwoordelijke
 info@cycle-en-terre.be
 +32 488 935 930
  Lillemor Schmidt, Bestellingen, verpakking, kiemtesten
 commande@cycle-en-terre.be
 +32 487 720 647
 Fanny Lebrun, Gedelegeerd bestuurder
 fanny@cycle-en-terre.be
 +32 495 935 279
 Carla de Bruijckere, Verkoop V llnderen
 carla@cycle-en-terre.be
 +32 478 129 911
  We danken ook Alain Balthazart, die Fanny tijdens 

haar zwangerschapsverlof heeft vervangen via een «Re-
 lis Mlnlgéril »  finlnciering vil SOWALFIN)

 Bruno Greindl
 Damien Van Miegroet
 Antoine d’Ydewalle
 Fabrice de Bellefroid

HET MANAGEMENT



HET ZAAIGOED BEWAREN

Kiemkracht
We hebben ervoor gekozen om, in plaats van het oogstjaar of een 
vervaldatum, op elk lot de kiemkracht te vermelden. We doen dit 
om verschillende redenen:
-  De kiemkracht van jong zaaigoed is niet noodzakelijk groter 

dan die van ouder zaaigoed. De kiemkracht hangt immers af 
vln diverse flctoren: reiniging, seizoen  k imllt), krlcht vln 
de moederplant, enz. Bepaalde zaden worden na verloop van 
tijd ze fs beter  bijvoorbee d ve ds l).

-  De kwaliteit van de zaden wordt sterk beïnvloed door de oms-
tandigheden waaronder ze worden bewaard. Eens ze ons ma-
gazijn hebben verlaten, hebben we daar niet veel controle meer 
over. We kunnen u dus niet garanderen dat u ze meerdere 
jaren kan bijhouden.

We willen u correcte en eerlijke informatie geven, met parame-
ters waar u zelf controle over heeft. Het lijkt ons dan ook juister 
en waarheidsgetrouwer om de werkelijke kiemkracht in goede 
bewaaromstandigheden aan te geven.

Bewaaromstandigheden
Om een goede kiemkracht van de zaden te behouden, moeten ze 
onder welbepaalde voorwaarden worden bewaard: op een koele 
en droge plaats, beschut tegen het licht en in stabiele omstandi-
gheden  geen grote temperltuurschomme ingen, ...). Uiterllrd 
zijn er best geen knaagdieren in de buurt...

OVER ZADEN EN GROENTEN



Bewaringstermijn
De bewaringstermijn van het zaaigoed varieert volgens de soort. 
Bepaalde zaden kan u jaren bijhouden, andere blijven slechts 
een jaar goed. Zo kan u pastenaakzaden een jaar bijhouden 
terwijl dat bij pompoenzaden langer dan zes jaar is.

Kiemtest

Mocht u twijfelen over de kiemkracht van uw zaaigoed, dan kan 
u een kiemtest uitvoeren: u neemt enkele willekeurige zaden, legt 
ze op vochtig vloeipapier en dekt ze er ook mee af. Daarna zet u 
het gehee  in een blkje in de olrmte  zo’n 20°C).

Hou l  es goed in de glten  het plpier moet vochtig b ijven) en 
tel hoeveel zaden gaan kiemen. Als de zaden wel kiemen maar de 
kiemkracht laag is, lost u dit op door dichter te zaaien.

HOE KAN U BESTELLEN? 
Om ons zaaigoed te verkrijgen, kan u: 
-  Terecht bij een detailhandelaar in uw buurt die zaden van 

Cycle en Terre verkoopt. U vindt de lijst met winkels die ons 
zaaigoed verkopen up-to-date op onze website terug.

-  Ze bestellen via onze website: https://cycle-en-terre.
be/?lang=nl. We sturen ze met de post naar u toe. Op week-
dagen en op afspraak kan u uw bestelling ook zelf bij ons ko-
men afhalen.

ZAAIGOED: PRIJZEN EN HOEVEELHEDEN

Prijzen
Er zijn vier prijscategorieën die zo goed mogelijk overeenstem-
men met de productiekosten  te en, dorsen, reinigen, ops lln, 
verpakken, verdelen). We willen u graag correcte, betaalbare en 
duurzame prijzen voorstellen.
Indien u dit via e-mail aanvraagt op het adres commande@
cyc e-en-terre.be, krijgt u 15% korting bij llnkopen vlnlf 180 
euro inclusief btw. Op onze website vindt u hierover meer in-
formatie. 



Het aantal zaden in de zakjes
Een zakje telt gemiddeld genoeg zaden voor een grote, gediversi-
fieerde moestuin voor een gezin vln vier personen.

* m2 = Geschatte oppervlakte om te zaaien bij de tuiniers
* g/zd. (gram / zaden) = inhoud; om te zaaien bij de tuinders

Geschikt voor 
tuiniers

Geschikt voor de 
tuinders

Code Soort / Variteit m2* € g/zd.* €

202 Amarant 2 2,95

274 Amarant 2 2,95

6 Tuinmelde Rode 5 2,95

11 Snijbiet Vee k eurige 1,7 3,45 10 g 7,5

12 Snijbiet Groene Witribbige 1,7 2,95 10 g 5,5

206 Snijbiet Groene Gewone 2 2,95

138 Kardoen 4 3,45

23 Groenselderij 8 3,45

210 Snijselder 5 3,45

280 Witloof van Brussel 2 3,45

240 Andijvie 1,3 2,95

26 Andijvie 1,3 2,95

207 Andijvie Radicchio 1,3 2,95

295 Chicorée Scarole  Bubikopf 2 2,5 2,95

287 Broccoli 5 3,45

293 Witte kool 10 2,95

289 Rode kool 6 2,95

31 Chinese kool Granaat 5 2,95

124 Spruitjes 25 3,45

292 Savooiekool 10 2,95

34 Bloemkool 4 3,45



* m2 = Geschatte oppervlakte om te zaaien bij de tuiniers
* g/zd. (gram / zaden) = inhoud; om te zaaien bij de tuinders

Geschikt voor 
tuiniers

Geschikt voor de 
tuinders

Code Soort / Variteit m2* € g/zd.* €

39 Winterpostelein 2 3,45 5 g 7,5

123 Tuinkers 0,8 2,95

164 Winterkers 15 2,45 25 g 10

52 Spinazie 5 2,95 100 g 8

246 Spinazie Winterreuzen 5 2,95 100 g 8

53 Venke 1,4 2,95 5 g 7

63 Pluksla 5 2,95 1 g 4

69 Pluksla 5 2,95 1 g 4

64 Pluksla Amerikaanse roodrand 5 2,95 1 g 4

166 Krops l Vroege Erst ing 5 2,95

66 Krulsla 5 2,95

241 Kropsla 5 2,95

135 Kropsla Winterwonder 5 2,95 1 g 4

60 Bindsla 5 2,95 1 g 4

62 Kropsla 5 2,95 1g 4

200 Kropsla 5 2,95

167 Bindsla 5 2,95 1 g 4

168 Stengelsla 5 2,95 1 g 4,5

233 Ijsbergsla 5 3,45 1 g 4,5

76 Veldsla Volhart 2 1,3 3,45 25 g 9

225 Spinaziezuring 2,45

264 Prei 3 3,45

263 Winterprei Mechelse Blauwgroene 3 3,45

243 Postelein Gele 1 2,95 10g

97 Postelein Groene 1 2,95 10 g 6

101 Rucola 4 2,95 25g 6

222 Wilde rucola 30 2,95



* m2 = Geschatte oppervlakte om te zaaien bij de tuiniers
* g/zd. (gram / zaden) = inhoud; om te zaaien bij de tuinders

Geschikt voor 
tuiniers

Geschikt voor de 
tuinders

Code Soort / Variteit m2* € g/zd.* €

81 Bladmosterd 4 3,45 10 g 6,5

196 Bladmosterd Mosterd Rouge Metis 4 3,45

244 Bladmosterd 4 3,45 10 g 6,5

121 Nieuw-zeelandse spinazie 11 3,45 10 g 6

7 Aubergine Van Barbentane 2 2,95 1 8,5

175 Aubergine 2 2,95 1 g 8,5

163 Komkommer 8 3,45 100 gr. 7,5

215 Komkommer Verbeterde Telegraaf 8 3,45 50 gr. 7,5

122 Augurk 3 2,95

224 Pompoen 10 4,45 50 gr. 7,5

44 Pompoen 10 3,45 50 gr. 7,5

262 Pompoen 10 3,45

176 Pompoen 10 4,45 50 gr. 7,5

158 Pompoen 10 3,45

47 Pompoen 10 2,95

223 Courgette 6 2,95 100gr

48 Courgette 6 2,95 100 gr. 6

50 Olijfkomkommer 7 3,45

152 Tuinboon 2,8 4,45 250 g 8,5

160 Stokdroogboon 2,5 4,45

237 Stokslaboon 5 4,45 100 g 9,5

56 Stokslaboon 2,5 4,45

197 Stamslaboon 2,5 4,45 100 g 7,5

250 Stamslaboon 2,5 4,45

136 Stamslaboon 2,5 4,45

285 Zoete Maïs 450 3,45

276 Meloen 2,95



* m2 = Geschatte oppervlakte om te zaaien bij de tuiniers
* g/zd. (gram / zaden) = inhoud; om te zaaien bij de tuinders

Geschikt voor 
tuiniers

Geschikt voor de 
tuinders

Code Soort / Variteit m2* € g/zd.* €

278 Lampionplant 480 3,45

161 Physalis 5 4,45 150 gr. 7

232 Peper 1,5 3,45 0,5 g 8,5

91 Peper 1,5 3,45

94 Stamdoperwt Kelvedon Wonder 4 4,45 250 g 9,5

173 Stampeul 4 4,45 250 g 11

174 Paprika 2 3,45 1 g 8

96 Paprika 2 3,45 1 g 8

255 Paprika 2 3,45

46 Pompoen 10 3,45 50gr. 7

157 Pompoen 10 3,45

129 Tomaat 7 3,45

127 Tomaat 7 3,45 150 gr. 5

236 Tomaat 7 3,45 150 gr. 5

131 Tomaat 7 3,45

235 Tomaat 7 3,45

115 Tomaat 5 3,45

162 Tomaat 7 3,45 150 gr. 5

177 Tomaat 7 3,45 150 gr. 5

111 Tomaat 7 3,45 150 gr. 5

117 Tomaat 7 3,45 150 gr. 5

116 Tomaat 7 3,45

113 Tomaat 7 3,45 150 gr. 5

132 Tomaat 7 3,45 150 gr. 5

112 Tomaat 7 3,45

114 Tomaat 7 3,45 150 gr. 5

90 Physalis 15 4,45



* m2 = Geschatte oppervlakte om te zaaien bij de tuiniers
* g/zd. (gram / zaden) = inhoud; om te zaaien bij de tuinders

Geschikt voor 
tuiniers

Geschikt voor de 
tuinders

Code Soort / Variteit m2* € g/zd.* €

203 Rode biet 4 2,95 20g 8

13 Rode biet Egyptische platronde 4 2,95 20 g 8

252 Wortel 7 3,45 10 g 8

253 Wortel 5 3,45 10 g 8

290 Wortel 5 3,45

20 Wortel 5 3,45 10g

24 Knolselderij 5 2,95

239 Suikerwortel 17 3,45

35 Koolrabi 4 3,45 2 g 8,5

213 Koolrabi 4 3,45 2 g 8,5

245 Meiraap Milanese Witte Roodkop 2,5 2,95

201 Meiraap Goudbal 2,5 2,95 8 g 7

153 Ui 1,4 2,95

186 Pastinaak 10 3,45 25g 10

172 Wortelpeterselie Halflange 1,3 3,45 10g 7

231 Radijs Halflange Rode Grootwitpunt 2 1,3 2,45 25 g 7,5

98 Radijs 1,3 2,45

99 Rammenas Ronde Zwarte Winter 0,4 2,45 25 g 7,5

100 Rettich Ostergruss rosa 2 0,4 2,45

104 Morgenster 1 3,45

109 Schorseneer 1 3,45

190 Absintalsem 4 3,45

4 Dille 2,1 2,95

9 Citroenbasilicum 1,4 2,95

254 Basilicum 1,4 2,45 3 g 4,5

22 Karwij 1 3,45

25 Kervel 3 2,45



* m2 = Geschatte oppervlakte om te zaaien bij de tuiniers
* g/zd. (gram / zaden) = inhoud; om te zaaien bij de tuinders

Geschikt voor 
tuiniers

Geschikt voor de 
tuinders

Code Soort / Variteit m2* € g/zd.* €

37 Bieslook 1 2,95 5 g 4,5

42 Koriander 4 3,45 20 g 7,5

59 Hysop 1 3,45

74 Lavas 0,9 3,45

79 Citroenmelisse 6 3,45

214 Stengelui 1,4 2,95 5 g 5,5

294 Persil Mooskrause 3 2,95

133 Peterselie 3 2,45 10 g 6,5

106 Bonenkruid 0,8 2,95

108 Salie 1,3 3,45

227 Shiso Pourpre 4,45

110 Thijm 0,7 3,45

8 Bloemenmengsel Buffet à Insectes 17 3,45

71 Blauw vlas 20 4,45

82 Mosterd 25 2,95

72 Facelia 13 4,45

107 Boekweit 20 3,45

144 Rogge 18 4,45

120 Incarnaatklaver 18 3,45

146 Zomerwikke 16 4,45

17 Winterwikke 18 4,45

191 Grote kaardebol 10 2,95

139 Knoopkruid 6 2,95

170 Muurbloem 2,5 3,45

165 Damastbloem 20 2,95

73 Rood vlas À Grandes Fleurs 0,8 3,45

141 Juffertje-in-het-groen 4 2,95



* m2 = Geschatte oppervlakte om te zaaien bij de tuiniers
* g/zd. (gram / zaden) = inhoud; om te zaaien bij de tuinders

Geschikt voor 
tuiniers

Geschikt voor de 
tuinders

Code Soort / Variteit m2* € g/zd.* €

281 Slaapmutsje 2,3 2,95

105 Scharlei 8 3,45

267 Zinnia Carroussel 4 2,95

249 Dropplant Menthe Coréenne 20 3,45

14 Korenbloem 2 2,95

15 Bernagie 0,4 2,95

18 Kamille 30 2,95

260 Oost-Indische kers Grimpante 1,9 2,95

19 Oostindische kers Naine 1,9 2,95

41 Klaproos 7 2,45

148 Meisjesogen 2 3,45

43 Cosmea Mélange de Couleurs 3 2,95

192 Turkse drakenkop Tête de Dragon 5 3,45

193 Echte heemst 50 2,45

70 Lavendel 1,5 3,45

195 Groot kaasjeskruid 8 3,45

198 Leeuwebek Multicolore 15 3,45

171 Driekleurig viooltje 3 2,95

1 Stokroos 7 2,95

16 Goudsbloem 3 2,95

145 Afrikaantje 1,3 2,95

58 Zonnebloem 3 2,95

Deze prijzen zijn geldig in 2020 en kunnen elk jaar worden gewijzigd 
Leveringsvoorwaarden

De leveringen gebeuren via bpost. De frankeerkosten bedragen € 3 
voor bestellingen tussen 0 en 340 g en € 5,30 voor bestellingen vanaf 
340 g. Beste  ingen vln meer dln 70 euro inc . bto oorden grltis 
geleverd.
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CODE CET
202

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Amarant Bl
ad

ge
w

as

Amarant van 150 cm hoog, met groenkleurige eetbare blaadjes. 
De bloeivorm is oranje-bruin. Zaden zijn ook eetbaar. Drachtplant.

In de kweekkas (onder glas) voorzaaien in april, of in de volle grond 
in mei. De zaadjes ondiep zaaien en de grond goed aandrukken. 

Zonnige standplaats gewenst. Bloei tussen juli en september. 
Plantdichtheid: 10 à 15 planten/m2.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m2

Golden
Amaranthus hypochondriacus

Opkomst : 4 - 14 dagen
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CODE CET
274

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Amarant Bl
ad

ge
w

as

Een ras dat een prachtige rode bloempluim maakt.
De blaadjes worden jong gegeten zoals die van spinazie.

De zwarte zaden zijn eveneens eetbaar.

In de kweekkas (onder glas) voorzaaien in april, of in de volle grond 
in mei. De zaadjes ondiep zaaien en de grond goed aandrukken. 

Zonnige standplaats gewenst. Bloei tussen juli en september.
Plantdichtheid: 10 à 15 planten/m2.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m2

Tête d’Eléphant
Amaranthus sp.

Opkomst : 4 - 14 dagen
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CODE CET
6

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Tuinmelde Bl
ad

ge
w

as

Paarskleurig, de bladeren kunnen in een jong stadium bereid of rauw 
gegeten worden. Gemakkelijke teelt en decoratief. Wordt tot 1,5 m hoog.

Zaai van midden april tot eind juli op 2 cm diepte, in rijen op 50 
cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 25 cm in de rij. Oogst van 

mei tot oktober.

Zaaidichtheid : 2 g/10m2

Rode
Arriplex hortensis L.

Opkomst : 7 - 28 dagen
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CODE CET
11

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Snijbiet Bl
ad

ge
w

as

Mengsel van rode, gele, witte en roze snijbieten.
Schitterend in de tuin en op het bord.

Zaai op 2 cm diepte in rijen op 45 cm afstand, van april
tot half juli. Uitdunnen op 40 cm. De uitgedunde planten kunnen 

herplant worden.

Zaaidichtheid : 15 g/10m2

Veelkleurige
Beta vulgaris L.

Opkomst : 4 - 14 dagen
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CODE CET
12

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Snijbiet Bl
ad

ge
w

as

Snijbiet met witte nerven en donkergroen blad. Goede opbrengst,
kan de winter door komen onder bescherming.

Zaai op 2 cm diepte in rijen op 45 cm afstand, van april
tot half juli. Uitdunnen op 40 cm. De uitgedunde planten kunnen 

herplant worden.

Zaaidichtheid : 15 g/10m2

Groene Witribbige
Beta vulgaris L.

Opkomst : 4 - 14 dagen
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CODE CET
206

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Snijbiet Bl
ad

ge
w

as

Snijbiet met een fijne bladsteel om de donkergroene blaadjes van te
consumeren die verschillende keren “gemaaid” worden.

Gemakkelijk te telen.

Op 2 cm diepte zaaien, op rijtjes met 40 cm onderlinge afstand,
van april tot half juli. Uitdunnen op 30 cm. Oogst in verschillende 

sneden op 3 cm boven de grond. Overwintering van de planten
mogelijk wanneer ze niet te groot zijn. Eerste oogst ongeveer

70 dagen na de kieming.

Zaaidichtheid : 20 g/10m2

Groene Gewone
Beta vulgaris L.

Opkomst : 4 - 14 dagen
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CODE CET
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Kardoen Bl
ad

ge
w

as

Ras van 1,5 meter hoog. Stekelige bladeren, groen met een zilveren
schijn aan de onderkant. Volle ribben.

Zaai in de kweekkas in april, 1 tot 2 maanden later uitplanten,
op 80 x 80 cm. Oogst 4 à 5 maanden na de zaai. De nerven bleken 

vóór de oogst door ze gedurende drie weken in een jute doek te 
wikkelen (dit vóór de bloei). De kardoen is meerjarig, als het niet te 

sterk vriest in de winter.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m2

Epineux Argenté de Plainpalais
Cynara cardunculus L.

Opkomst : 7 - 21 dagen
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23

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Groenselderij Bl
ad

ge
w

as

Oud ras met een goede opbrengst. Groene, gladde, vlezige en mooi rechte 
stengels, van 25 à 30 cm lang. Tolerant voor zwarte harten.

Zaai in maart-april op 20°C in de kweekkas, zeer ondiep, want 
het zijn lichtkiemers. Houd de potgrond altijd vochtig. In twee keer 

uitplanten: een eerste keer in potjes op het 1 tot 3-bladstadium
op een warme plaats (>15°C), en vanaf 15 mei in de volle grond, 

op 30 x 30 cm.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m2

Tall Utah
Apium graveolens var. dulce L.

Opkomst : 10 - 21 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Snijselder Bl
ad

ge
w

as

Een aromatische selder waarvan de blaadjes gebruikt worden als kruid.

Zaai in maart-april, bij 20°C in de kweekkas of van mei tot half 
augustus in de volle grond, ondiep, want de zaden hebben licht nodig 
om te kiemen. Uitplanten met 2-3 zaailingen per perspotje/kluitje, 

vanaf 15 mei in de volle grond, op 25 x 15 cm.

Zaaidichtheid : 4 g/10m2

Apium graveolens var. dulce L.

Opkomst : 10 - 21 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Witloof Bl
ad

ge
w

as

Een ras dat bij lage temperaturen geforceerd kan worden, met of zonder 
dekaarde. Zware en compacte witloof. Verfijnde smaak.

Zaai in mei op rijtjes met 45 cm afstand onderling. Uitdunnen op 
12 cm. De wortels uittrekken in oktober of wanneer ze 3,5 tot 5,5 cm 
diameter zijn. 24 uur laten drogen. Het blad op 2 cm van de kraag 

afsnijden. De wortels vervolgens zo snel mogelijk in een greppel 
plaatsen, in de volle grond of in de kelder voor het trekken.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m2

van Brussel
Cichorium intybus

Opkomst : 5 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Andijvie Bl
ad

ge
w

as

Oud belgisch ras terug gevonden door het CTH van Gembloux.
Weelderig blad met een wit hart. Sterk tegen vroegtijdig schieten (bloei).

Zaai van juni tot juli in de kweekkas op 1 cm diepte. Uitplanten op 
40 cm in en tussen de rij op 4-bladig stadium. Oogst van september 
tot november. Voor oogst in de herfst pas vanaf 15 juni zaaien om 

vroegtijdig schieten te voorkomen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m2

Frisée de Namur
Cichorium endivia L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Andijvie Bl
ad

ge
w

as

Krulandijvie voor herfstoogsten. Dit ras kan goed tegen vocht
en zachte vorst en geeft een volle krop.

Zaai op 1 cm diepte, in rijen op 40 cm afstand, van half juni 
tot eind juli. Uitdunnen op 30 cm in de rij. De planten kunnen 

uitgeplant worden als ze zijn opgekweekt in de kweekkas. Dat wordt 
aangeraden om zaden uit te sparen, het wiedwerk te beperken en 

schade door slakken te voorkomen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m2

Wallonne
Cichorium endivia L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Andijvie Radicchio Bl
ad

ge
w

as

Andijvie die mooie roodscharlaken kroppen geeft. Uniforme rijping,
goede bewaring. Ongeveer 100 à 110 dagen na het zaaien oogstrijp.

Zaai op 1 cm diepte, in rijen op 40 cm afstand, van half juni 
tot eind juli. Uitdunnen op 30 cm in de rij. De planten kunnen 

uitgeplant worden als ze zijn opgekweekt in de kweekkas. Dat wordt 
aangeraden om zaden uit te sparen, het wiedwerk te beperken en 

schade door slakken te voorkomen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m2

506 TT
Cichorium intybus

Opkomst : 5 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Chicorée Scarole Bl
ad

ge
w

as

Andijvie aangepast aan herfstoogst. Goede koudetolerantie,
stevige bladeren, goed gevuld geel hart.

Zaai op 1 cm diepte, in rijen op 40 cm afstand, van half juni 
tot eind juli. Uitdunnen op 30 cm in de rij. De planten kunnen 

uitgeplant worden als ze zijn opgekweekt in de kweekkas. Dat wordt 
aangeraden om zaden uit te sparen, het wiedwerk te beperken en 

schade door slakken te voorkomen.

Zaaidichtheid : 2 g/10m2

Bubikopf 2
Cichorium endivia L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Broccoli Bl
ad

ge
w

as

Traditioneel ras van italiaanse oorsprong. Oogst in de zomer
de centrale krop en later de zijscheuten.

Zaai voor in de kweekkas, van april tot juni, op 1-2 cm diepte. 
Verplantin in het 4-5 bladstadium op 60 x 50 cm. De grootte van de 
krop van deze broccoli is niet vergelijkbaar met die van F1 hybrides.

Zaaidichtheid : 0,4 g/10m2

Calabrese Natalino
Brassica oleracea L. var. italica Plenck

Opkomst : 5 - 10 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Witte kool Bl
ad

ge
w

as

Halflaat ras, zeer geschikt voor zuurkool. Een ronde strak gesloten krop. 
Goede opbrengst.

Zaaien in de kweekkas of in de volle grond op 1-2 cm diepte,
van maart tot mei. Uitplanten vanaf het 6-8 bladstadium op

50 x 60 cm. Oogsten in september-oktober.

Zaaidichtheid : 1,8 g/10m2

De Wädenswil

Brassica oleracea convar capitata var. alba

Opkomst : 5 - 10 dagen
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Variteit geteeld doorGeschikt voor de tuinders

Rode kool Bl
ad

ge
w

as

Vroeg ras, aangepast aan primeursteelten.
Kleine stevige krop.

Zaai voor in de kweekkas op 1-2 cm diepte, van februari tot midden 
juni. Verplanten in het 6-8 echte blaadjes stadium, op 60 x 50 cm. 

Oogsten van begin augustus tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,4g/10m²

Amarant
Brassica oleracea convar capitata var. rubra L

Opkomst : 5 - 10 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Chinese kool Bl
ad

ge
w

as

Middel-vroege Chinese kool met lange gesloten kroppen.
Rauw of gestoomd eten. Geschikt om in te vriezen.

Zaai van april tot eind augustus op 1-2 cm diepte in de kweekkas. 
Uitplanten op 50 x 40 cm. Ongeveer 65 à 75 dagen na het planten 

volgroeid, oogst tussen september en eind november.

Zaaidichtheid : 0,6 g/10m2

Granaat
Brassica pekinensis

Opkomst : 5 - 7 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Spruitjes Bl
ad

ge
w

as

Vroeg ras, zeer robuust, geeft vele kleine spruitkooltjes.
Goed vorstvast. Oud ras dat wisselende resultaten geeft.

Zaai van half april tot midden mei in de kweekkas. Plant van eind 
mei tot begin juli, elke 60 x 50 cm. Oogst in de herfst en winter 

(oktober-februari). Rijp 150 dagen na het planten.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m2

Groninger
Brassica oleracea L. convar. Capitata L.

Opkomst : 5 - 10 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Savooiekool Bl
ad

ge
w

as

Herfstteelt. Goed vorstbestendig. Licht gekrulde, gebubbelde,
zachte blaadjes, vrij los omheen een royale krop.

In de kweekkas zaaien van mei tot half juli op 1-2 cm diepte.
Verplanten op rijtjes van 60 cm, elke 50 cm.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Paradiesler
Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda L.

Opkomst : 5 - 10 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Bloemkool Bl
ad

ge
w

as

Bloemkool met een mooi witte, ronde kop.
Ras geselecteerd voor oogst in de zomerperiode,

voor gespreide oogsten.

Zaai op 1-2 cm diepte, van half maart tot half mei in de kweekkas, 
op 4 cm afstand. Uitplanten bij het 3 tot 4-bladstadium, op 50 x 70 
cm. Volgroeid in 70 dagen na uitplanten. Om de krop mooi wit te 

houden, kan er een blad overheen geplooid worden.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m2

Neckarperle
Brassica oleracea var. botrytis L.

Opkomst : 5 - 10 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Winterpostelein Bl
ad

ge
w

as

Heerlijk rauw te eten blad, voor teelten in het naseizoen.
Zeer vorstvast, groeit opnieuw in de lente voor de eerste frisse salades.

Zaai in augustus in de volle grond of midden september
tot oktober in de tunnel, op 1 cm diepte en op 25 x 15 cm afstand. 
Winterpostelein kiemt beter als de temperatuur onder de 12°C is.

Zaaidichtheid : 10 g/10m2

Montia perfoliata L.

Opkomst : 7 - 21 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Tuinkers Bl
ad

ge
w

as

Tuinkers is een kruidachtige plant voor een herfst- of lenteteelt.
Hoge opbrengst, robuust, uitgesproken smaak, gemakkelijk te telen.

Zaai in de volle grond van half maart tot eind september,
in rijen op 10 cm afstand onderling.

Zaaidichtheid : 180 g/10m2

Lepidium sativum L.

Opkomst : 4 - 10 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Winterkers Bl
ad

ge
w

as

De blaadjes worden rauw of bereid gegeten.
Ook gekend als “barbarakruid”. Rijk aan vitamine A en C.

Teelt in een bloembak mogelijk.

Zaai van half maart tot half september, in rijen op 20 cm afstand 
onderling. Zeer goed bestand tegen de kou. Regelmatig oogsten in 

verschillende snedes, vanaf 3 weken na de zaai. Teelt in plantenbak 
kan het hele jaar.

Zaaidichtheid : 2 g/10m2

Barbarea vulgaris R. Br.

Opkomst : 4 - 10 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Spinazie Bl
ad

ge
w

as

Vroeg ras, voor de lente en herfst, vorstvast in de winter. 
Zeer robuust, resistent tegen meeldauw, komt laat in zaad.

Directe zaai op 3 cm diepte, op rijen van 30 cm afstand onderling. 
Zaai tussen half maart en half april voor een herfstteelt, 
of van eind juli tot half augustus voor een winterteelt.

Zaaidichtheid : 40 g/10m2

Butterflay
Spinacia oleracea L.

Opkomst : 7 - 21 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Spinazie Bl
ad

ge
w

as

Een ras met een snelle groei, geschikt voor een winter
en lente teelt. Grote, knapperige bladeren.

Zeer schietvast en kouderesistent.

Directe zaai op 3 cm diepte, op rijen van 30 cm afstand onderling. 
Zaai tussen half maart en half april voor een herfstteelt, of van eind 

juli tot half augustus voor een winterteelt.

Zaaidichtheid : 40 g/10m2

Winterreuzen
Spinacia oleracea L.

Opkomst : 7 - 21 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Venkel Bl
ad

ge
w

as

Fijne, witte knollen, weinig gevoelig voor doorschieten (schietvast),
best voor herfstteelt.

Zaaien in kwekerijen van half februari tot half april en in de open 
lucht tot eind juli op een diepte van 1,5 - 2 cm, in kwekerijen.

Elke 30 cm in rijen met een tussenruimte van 35 cm.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Perfection
Foeniculum vulgare var. azoricum L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Pluksla Bl
ad

ge
w

as

Sla met groen eikeblad voor alle seizoenen.
Lange ingesneden bladeren, in de vorm van pijlen.

Goede schimmelresistentie. Pluksla.

Zaai van eind maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas 
of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker 

zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe zaden 
te besparen en het risico op slakken te verminderen. Oogsten van 

half mei tot half september.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Cerbiatta / Radichetta
Lactuca sativa var. crispa L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Pluksla Bl
ad

ge
w

as

Sla met eikeblad bladeren voor een lente- en zomerteelt.
Groene roodgerande bladeren, sterk ingesneden in de vorm van pijlen. 

Groeikrachtig, pluksla.

Zaaien vanaf half maart tot juni, op 1 cm diepte, in de kas of de 
volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien 
voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kweekkas laat toe zaden te 
besparen en de ontwikkeling van de planten te bevorderen. Oogsten 

van april tot augustus.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Cocarde
Lactuca sativa var. longifolia L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Pluksla Bl
ad

ge
w

as

Batavia sla van alle seizoenen heeft een kleine krop die gaat
van groen in het midden naar bruinrood aan de rand. Pluksla.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of 
de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm.

Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe 
zaden te besparen en het risico op slakken te verminderen.

Oogsten van half mei tot half oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Amerikaanse roodrand
Lactuca sativa var. capitata L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Kropsla Bl
ad

ge
w

as

Wintersla met een kleine groene en rode krop.
Vroeg ras, robuust, zeer vorstvast.

Ook geschikt als middelvroege lenteteelt.

Zaai in augustus op 1 cm diep, in de kweekkas of de volle grond. 
Uitplanten of uitdunnen op 30 cm in en tussen de rijen. Meerdere 

keren zaaien voor gespreide oogsten. Het voorzaaien in de kweekkas 
spaart zaden en bevordert de gewasontwikkeling. Oogst vanaf april.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Vroege Erstling
Lactuca sativa L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Krulsla Bl
ad

ge
w

as

Italiaanse rode sla, sterk gekruld, van een goede maat.
Bewaart goed en geeft een mooie kleur aan samengestelde salades.

Pluksla.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas 
of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker 
zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kas laat toe zaden te 

besparen en de plantenontwikkeling te bevorderen. Oogsten van half 
mei tot half september.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Lollo Rossa
Lactuca sativa var. crispa L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Kropsla Bl
ad
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Een kropsla van de lente, zomer en herfst.
Een frisgroene krop met bruin getinte bladranden.

Zachte blaadjes.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas 
of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker 
zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kas laat toe zaden te 

besparen en de plantenontwikkeling te bevorderen. Oogsten van half 
mei tot half september.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Lorthois
Lactuca sativa var. capitata (L.)

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Kropsla Bl
ad

ge
w

as

Kropsalade voor de herfstteelt, malse bladeren.
Robuust, snelle groei, volle krop. Vroege oogst in de herfst.

Zaai in augustus-september op 1 cm diepte, in de kweekkas of de 
volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 cm in en tussen de rij. 
Meerdere keren zaaien voor verspreide oogsten. Voorzaaien in de 

kweekkas laat toe zaden te besparen en bevordert de plantontwikke-
ling. Oogst in winter en lente.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Winterwonder
Lactuca sativa var. crispa L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Bindsla Bl
ad
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Romeinse lente sla met een kleine krop.
Krokante groene bladeren met bruinrode vlekken.

Sterk tegen vroege zaadzetting (schietvast).

Zaaien van januari tot maart, op 1 cm diepte, in de kweekkas
of in maart in de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op

30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het voorzaaien 
in de kweekkas laat het toe zaden te besparen en bevordert een sterke 

plantontwikkeling. Oogst in mei-juni.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Queue de Truite/Forellenschluss
Lactuca sativa var. romana L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Kropsla Bl
ad

ge
w
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Frisgroene kropsla, voor teelten in de lente, begin zomer en herfst.
Snelle groei. Zeer goede resistentie.

Zaai van eind maart tot half mei en in augustus, op 1 cm diepte, in 
de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op
30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten.

Zaaien in de kas laat toe zaden te besparen.
Oogsten in mei-juni en september-oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Skipper
Lactuca sativa var. capitata L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Kropsla Bl
ad

ge
w

as

Lichtgroene kropsla, voor teelt in elk seizoen.
Zeer geschikt voor de zomer, want is goed bestand tegen

vroegtijdig schieten. Snelle groei. 

Zaai van eind maart tot half mei en in augustus, op 1 cm diepte, 
in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. 
Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe 

zaden te besparen. Oogsten in mei-juni en september-oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Suzan
Lactuca sativa var. crispa L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Bindsla Bl
ad

ge
w

as

Romaine sla voor een zomer- en herfstteelt.
Groene en rode blaadjes, te oogsten naar behoefte.

Pluksla.

Zaai vanaf half maart op 1 cm diepte, in de kweekkas of de volle 
grond. Verplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Meerdere keren 
zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kweekkas laat toe 
zaden te sparen en bevordert de ontwikkeling van het gewas.

Oogst vanaf mei tot oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Rouge Oreilles du Diable
Lactuca sativa L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Stengelsla Bl
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Romaine sla die soms Celtuce genoemd wordt.
Geteeld voor de consumptie van de stengel, wanneer deze in bloei schiet. 

Bereiden zoals asperges.

Zaai vanaf maart tot juni op 1 cm diepte, in de kweekkas of de volle 
grond. Verplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Meerdere keren 
zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kweekkas laat toe 
zaden te sparen en bevordert de ontwikkeling van het gewas.

Oogst ongeveer 2 maanden na het zaaien.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Chinesische Keule
Lactuca sativa angustana L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Ijsbergsla Bl
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Een ijsbergsla van alle seizoenen, goed aangepast aan de zomerteelt.
Een compacte groene krop.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of 
de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm.

Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe 
zaden te besparen en het risico op slakken te verminderen.

Oogsten van half mei tot half oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Saladin
Lactuca sativa var. capitata L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Veldsla Bl
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Donkergroene veldsla met vrij opgericht blad, middelmatig hoog.
Beter in volle grond dan in de serre.

Zeer goed bestand tegen koude, sterk.

Zaai van eind juli tot half september, 1 cm diep,
op 3 x 10 cm. Oogst 30 tot 60 dagen na de zaai.

Zaaidichtheid : 15 g/10m2

Volhart 2
Valerianella locusta (L.) Laterr.

Opkomst : 7 - 28 dagen
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Spinaziezuring Bl
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Spinaziezuring die mooie oogsten geeft van een wat zurig smakend blad. 
Doorlevende groente. U vindt een goed recept op onze website.

Zaai in juni-juli, elke 35 cm.
Doorlopend oogsten naargelang de behoefte.

Zaaidichtheid : 0 g/10m2

Rumex patienta
Rumex patientia

Opkomst : 3 - 14 dagen
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Referentieras voor de oogsten aan het einde van de herfst
en de winter. Intens blauw-groen blad, rechte groei,

zeer goede koude resistentie.

Zaai in maart-april in de kweekkas op 2 cm diepte. 
Ongeveer 3 maanden na het zaaien uitplanten, wanneer de schacht 

ongeveer zo dik is als een potlood, op 35 x 10 cm afstand.
Oogst van december tot april.

Zaaidichtheid : 1,5 g/10m2

Atlanta
Allium porrum L.

Opkomst : 6 - 14 dagen
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Winterprei Bl
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Oud lokaal ras dat sinds vele jaren geselecteerd is op de boerderij
de Akelei en dat zich aan het aanpassen is aan de koudere

winters in de Condroz.

Zaai in maart-april in de kweekkas op 2 cm diepte.
Ongeveer 3 maanden na het zaaien uitplanten, wanneer de schacht 

ongeveer zo dik is als een potlood, op 35 x 10 cm afstand.
Oogst van december tot april.

Zaaidichtheid : 1,5 g/10m2

Mechelse Blauwgroene
Allium porrum L.

Opkomst : 6 - 14 dagen
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Groen-gele vlezige bladeren, in de zomer te telen.
De blaadjes of de jongen scheuten eten, rauw of gekookt

in een velouté. Rustieke plant.

Zaai van half mei tot juli, op rijen, met een afstand van 25 cm.
De zaden zijn klein, meng ze bij het zaaien eventueel met zand.
Uitdunnen op 10 cm. De postelein zaait zich gemakkelijk uit 

als men ze in zaad laat komen. Oogst 2 maanden na het zaaien, 
naargelang de behoefte.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Gele
Portulaca oleracea L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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Groente met een groen vlezig blad, voor de zomerteelt.
Eet de blaadjes of de jonge scheuten rauw of gekookt in een velouté.

Sterk en groeikrachtig.

Zaai van half mei tot juli, op rijen, met een afstand van 25 cm.
De zaden zijn klein, meng ze bij het zaaien eventueel met zand.
Uitdunnen op 10 cm. De postelein zaait zich gemakkelijk uit 

als men ze in zaad laat komen. Oogst 2 maanden na het zaaien, 
naargelang de behoefte.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Groene
Portulaca oleracea L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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Rucola Bl
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Wordt gegeten als salade, gewaardeerd voor zijn
uitgesproken smaak. Een snelle groeicyclus, regelmatig

opnieuw te zaaien tijdens het seizoen.

Zaai van maart tot eind augustus in de volle grond,
of tot half september in de serre, op 1 cm diepte,

in rijen van 25 cm onderling.

Zaaidichtheid : 7,5 g/10m2

Eruca sativa L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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Wilde rucola Bl
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Rucola met een fijn gekarteld blad. Een meer uitgesproken smaak
dan de klassieke rucola. Traag groeiend, ontwikkelt zich in meerjarige 

rozetten die het hele seizoen door geoogst kunnen worden.

Zaaien van maart tot juli in de volle grond, of tot eind augustus in 
de kas, op 0,5 cm diepte, op rijen van 25 cm afstand onderling.

Men kan ze ook op perspotjes zaaien, met 5 à 8 zaadjes per
perspotje. Heel het seizoen door oogstbaar, vanaf het moment

dat de plant voldoende ontwikkeld is.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Diplotaxis tenuifolia

Opkomst : 4-7 dagen
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Jonge scheuten brengen diversiteit in een salade.
Lente- en herfstteelt. Zeer ingesneden blad, met een sterke smaak.

Lichte koolsmaak.

Elke 15 dagen zaaien, van juli tot eind augustus op 1-2 cm diepte, 
op rijen met 20 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 10-15 cm. 
Bestand tegen de kou tot -10°C. In één keer oogsten of beetje bij 
beetje, naar behoefte. Opkweken in kweekkas en buiten of in een 

plantenbak uitplanten mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Mizuna
Brassica rapa var. japonica L.

Opkomst : 5 - 7 dagen
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Jonge scheuten om salades mee te garneren of te gebruiken als
smaakmaker. Zeer ingesneden rood blad. Een scherpe mosterd smaak.

Elke 15 dagen zaaien, van juli tot eind augustus op 1-2 cm diepte, 
op rijen met 20 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 10-15 cm. 
Bestand tegen de kou tot -10°C. In één keer oogsten of beetje bij 
beetje, naar behoefte. Opkweken in kweekkas en buiten of in een 

plantenbak uitplanten mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Mosterd Rouge Metis
Brassica juncea

Opkomst : 5 - 7 dagen
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Jonge scheuten om salades mee te garneren of te gebruiken
als smaakmaker. Zeer ingesneden rood blad. Een scherpe mosterd smaak.

Elke 15 dagen zaaien, van juli tot eind augustus op 1-2 cm diepte, 
op rijen met 20 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 10-15 cm. 
Bestand tegen de kou tot -10°C. In één keer oogsten of beetje bij 
beetje, naar behoefte. Opkweken in kweekkas en buiten of in een 

plantenbak uitplanten mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Red Giant
Brassica juncea

Opkomst : 5 - 7 dagen
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Ook zomerspinazie genoemd, en als dusdanig gegeten.
Schietvast (heeft niet de neiging snel in het zaad te schieten).

Zaai in april in de kweekkas, op 2-3 cm diepte. Verplanten op
70 x 80 cm afstand. Het is best de zaden 24 uur te weken voor de 

zaai. Groeit traag in het begin, maar is daarna groeikrachtig.
Oogst ongeveer 3 maanden na de zaai.

Zaaidichtheid : 6,7 g/10m2

Tetragonia tetragonioides, O. Kuntze

Opkomst : 7 - 35 dagen
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Aubergine

Planten van 70 cm met donkere vruchten van 25 cm lang
en 7 cm diameter. Zeer vroeg ras (groeicyclus van 60 à 75 dagen),

productief en groeikrachtig.

Warm voorzaaien (20°C min) in maart om vervolgens op 
4-bladstadium uit te planten in potten van 8 cm diameter bij een 
minimum temperatuur van 15°C. Half mei uitplanten, in de kas 

(in België), op 75 x 40 cm.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m2

Van Barbentane
Solanum melongena L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
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Geschikt voor de tuinders
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Aubergine

Planten van 80 cm met ronde donkerpaarse vruchten,
met zeer stevig vlees. Zeer vroeg ras. Buitenteelt mogelijk op open terrein.

Warm voorzaaien (minimum 20°C) in maart om vervolgens te 
verplanten bij het 4-bladstadium in potjes van 8 cm diameter, bij 
een temperatuur van minimum 15°C. Uitplanten midden mei, in 

België in de serre, op 75 x 40 cm.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m2

Obsidien
Solanum melongena L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
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Geschikt voor de tuinders
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Komkommer

Komkommer van 15-20 cm lang, met fijne stekeltjes.
Groeikrachtig en productief ras, weinig bitter.

Middelvroeg (65 à 70 dagen).

Zaai tussen maart en mei voor in de kweekkas, 2 cm diep,
om vanaf half april in de serre of vanaf half mei in de volle grond 
uit te planten, op 40 x 100 cm. Vroegere productie in de serre.

Zaaidichtheid : 3 g/10m2

Marketmore
Cucumis sativus L.

Opkomst : 4 - 8 dagen
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Variteit geteeld door
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Geschikt voor de tuinders
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Komkommer

Lange klassieke vruchten van 30 à 40 cm, groen met een gladde schil.
Wit vruchtvlees, stevig en sappig.

Goede smaak, weinig bitter en weinig zaden.

Zaai tussen maart en mei voor in de kweekkas, 2 cm diep, om vanaf 
half april in de serre of vanaf half mei in de volle grond uit te

planten, op 40 x 100 cm. Vroegere productie in de serre.

Zaaidichtheid : 3 g/10m2

Verbeterde Telegraaf
Cucumis sativus L.

Opkomst : 4 - 8 dagen
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Variteit geteeld door
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Geschikt voor de tuinders
ne

Augurk

Augurk met vele kleine, donkergroene vruchten met 
stevig vruchtvlees. Ideaal om in te maken.

Zaai half april in de kweekkas op 2 cm diepte om midden mei uit 
te planten. De zaailingen op 0,5 x 1 m uitplanten. De augurken 

kunnen op een steun klimmen. Regelmatig oogsten tussen half juli 
en eind september.

Zaaidichtheid : 1,5 g/10m2

Vorgebirgtstrauben
Cucumis sativus L.

Opkomst : 4 - 8 dagen
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Variteit geteeld door
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Pompoen

Een grijsblauwe pompoen van 3 à 8 kg.
Dik, geel vruchtvlees. Rankend, 2 à 4 vruchten per plant.
Goede smaak, weinig zoet. Bewaring van 3 à 6 maanden.

Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf 
half mei in de volle grond uit te planten op 1,2 x 0,5-1 m.

Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.

Zaaidichtheid : 9 g/10m2

Bleu de Hongrie
Cucurbita maxima Duchesne

Opkomst : 4 - 8 dagen
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Variteit geteeld door
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Geschikt voor de tuinders
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Pompoen

Peervormige pompoen van 1,5 à 2 kg, heerlijke notige smaak. 
Uniform gekleurde lichtbruine schil.

Rankend ras, rijpt in 120 dagen. Goede bewaring.

Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om 
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m. 

Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.

Zaaidichtheid : 9 g/10m2

Butternut Waltham
Cucurbita moschata Duchesne

Opkomst : 4 - 8 dagen
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Pompoen

Vruchten van 3 à 10 kg die van groen naar oker afrijpen.
Kunnen jong of volledig rijp gegeten worden.

Rankend ras. Erg smaakvol.

Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om 
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m. 

Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.

Zaaidichtheid : 9 g/10m2

Longue de Nice
Cucurbita moschata Duchesne

Opkomst : 4 - 8 dagen
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Pompoen

Een groene pompoen die geelgrijzig afrijpt, van 4 tot 10 kg.
Oranje vruchtvlees. Rankend, laat (125 dagen), heeft veel zon nodig.

Excellente smaak.

Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf 
half mei in de volle grond uit te planten op 1,2 x 0,5-1 m. Directe 

zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.

Zaaidichtheid : 9 g/10m2

Musquée de Provence
Cucurbita moschata Duchesne

Opkomst : 4 - 8 dagen
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Pompoen

Vruchten van 2 à 3 kg. Het vruchtvlees bestaat uit sliertjes die op
spaghetti lijken. Rankend. Rijpt in 100 dagen.

Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf 
half mei in de volle grond uit te planten, op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai vanaf 15 mei mogelijk. Oogst vanaf september.

Zaaidichtheid : 9 g/10m2

Spaghetti
Cucurbita pepo L.

Opkomst : 4 - 8 dagen
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Pompoen

Ronde vruchten, van 0,5 à 0,8 kg, crèmekleurige schil met groene strepen. 
Oranje vruchtvlees met een heerlijke kastanjeachtige smaak.

Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om 
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m. 

Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.

Zaaidichtheid : 9 g/10m2

Sweet Dumpling
Cucurbita pepo L.

Opkomst : 4 - 8 dagen
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Courgette

Een gele courgette met een opmerkelijke smaak.

Zaai in de kweekkas op 3 cm diepte vanaf midden april om vanaf 
half mei in de volle grond uit te planten op 1 x 1 m. Directe zaai 

mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf juli.

Zaaidichtheid : 3,5 g/10m2

Goldrush
Cucurbita pepo convar. giromontiina L.

Opkomst : 4 - 8 dagen
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Courgette

Lange groene, licht gemarmerde, vruchten.
Oogst 6 weken na het planten.

Niet rankend ras, vroeg en met een goede opbrengst.

Zaai in de kweekkas op 3 cm diepte vanaf midden april om vanaf 
half mei in de volle grond uit te planten op 1 x 1 m. Directe zaai 

mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf juli.

Zaaidichtheid : 3,5 g/10m2

Zuboda
Cucurbita pepo convar. giromontiina L.

Opkomst : 4 - 8 dagen



Vr
uc

ht
ge

w
as

CODE CET
50

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Olijfkomkommer

Decoratieve klimplant met groene vruchten van 2-3 cm lang,
gegeten zoals augurken. Ze kunnen ook in de pan gebakken worden,

of gevuld worden.

Zaai in de kweekkas in maart-april, warm (20°C minimum) voor 
en verplant vanaf half mei in de volle grond, met een afstand van 60 
cm tussen de planten. Klimmende plant: plant vlakbij een steun die 

haar toe laat te klimmen of te worden opgebonden.

Zaaidichtheid : 4 g/10m2

Caigua
Cyclanthera pedata L.

Opkomst : 8 dagen



Vr
uc

ht
ge

w
as

CODE CET
152

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Tuinboon

Plant van ongeveer 1 m hoog, met lange peulen die 4 à 5 bonen
produceren. Groeikrachtig, zeer vroeg en met een mooie opbrengst.

Zaai zo vroeg mogelijk van februari tot april, op een afstand
van 10 x 45 cm en 5-8 cm diepte. Het wordt aangeraden

de planten aan te aarden.

Zaaidichtheid : 180 g/10m2

Ratio
Vicia faba L.

Opkomst : 4 - 14 dagen
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Stokdroogboon

Stokboon van 2,5 m hoog die peulen van 15 à 20 cm geeft vol met groene, 
bruine en paarse zaden. Kastanjesmaak.

Zaai van half mei tot midden juli, op 3 cm diepte, elke 15 cm en in 
rijen op 60 cm onderlinge afstand. Opbinden. Oogst 60 à 80 dagen 

na de zaai. De boon als peultje eten wanneer deze nog jong is,
of als dopboon wanneer rijp.

Zaaidichtheid : 120 g/10m2

Goût Châtaigne d’Echenans
Phasoleus vulgaris L.

Opkomst : 5 - 9 dagen
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Stokslaboon

Frisgroene boon van 2 à 2,5 meter hoog, met platte, brede, 25 cm 
ange peulen. Laat ras.

Zaai van half mei tot half juli op 3 cm diepte, elke 8 tot 10 cm
en op rijen met 80 cm afstand. Opbinden.

Zaaidichtheid : 60 g/10m2

Helda
Phaseolus vulgaris L.

Opkomst : 5 - 9 dagen
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Stokslaboon

Lange ronde groene peulen, mals en mooi recht van ongeveer 28 cm.
Ras voor het middenseizoen, met een hoog rendement.

Zaai van half mei tot half juli op 3 cm diepte, elke 8 tot 10 cm
en op rijen met 80 cm afstand. Opbinden. Oogst ongeveer 91 dagen 

na de zaai.

Zaaidichtheid : 120 g/10m2

Neckarkönigin
Phaseolus vulgaris L.

Opkomst : 5 - 9 dagen
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Stamslaboon

Boon met peulen van 12 à 15 cm lang. Laat ras, productief
en groeikrachtig. Zwarte zaden.

Zaai van half mei tot half juli op 3 cm diepte, elke 8 à 10 cm
en tussen de rijen op 40 à 60 cm afstand.

Zaaidichtheid : 120 g/10m2

La Victoire
Phaseolus vulgaris L.

Opkomst : 5 - 9 dagen
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Stamslaboon

Boontjes met fijne, rechte, gele peulen van 15 à 17 cm lengte.
Goede tolerantie tegen ziektes en uitstekende opbrengst.

Zaai van midden-mei tot midden juli op 3 cm diepte, 
lke 8 à 10 cm en in rijen op een afstand van 40 à 60 cm.

Zaaidichtheid : 120 g/10m2

Major
Phaseolus vulgaris L.

Opkomst : 5 - 9 dagen
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CODE CET
136

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Stamslaboon

Boon met decoratieve paarse peulen die groen worden bij het koken.
Ronde peulen van 12-15 cm lang, bleekbruine zaden.

Middelvroeg ras.

Zaai van midden-mei tot midden juli op 3 cm diepte,
elke 8 à 10 cm en in rijen op een afstand van 40 à 60 cm.

Zaaidichtheid : 120 g/10m2

Purple Teepee
Phaseolus vulgaris L.

Opkomst : 5 - 9 dagen
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CODE CET
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Zoete Maïs

Traditioneel zoete maïs ras, middenvroeg met grote gele kolven.
Best snel consumeren na de oogst.

Zaai midden mei op 3-5 cm diepte, elke 15 cm, op rijen van 50 cm 
afstand. Oogst van half augustus tot begin oktober.

Zaaidichtheid : 180 g/10m2

Golden Bantam
Zea mays L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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CODE CET
276

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Meloen

Een ras dat aangepast is aan ons klimaat.
Produceert zeer zoete kleine meloenen van ongeveer 800 g,

met oranje vruchtvlees.

Zaai in de kweekkas bij 20-25°C in maart-april. Uitplanten in 
mei-juni op 1 m in en tussen de rijen, in de kas of op een zonnige 
plaats. Knijp de hoofdscheut af na het 3e of 4e blad. Idem bij de 

zijscheuten. Beperk het aantal vruchten tot 4 à 6 vruchten per plant.

Zaaidichtheid : 2 g/10m2

Petit Gris de Rennes
Cucumis melo

Opkomst : 4 - 8 dagen
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CODE CET
278

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Lampionplant

Mooi geel vruchtje van ongeveer 2 cm. Zeer productief ras maar
vraagt veel warmte, geef daarom de voorkeur aan een teelt in de serre. 

Een heerlijke zurige smaak.

Zaai in een kweekkas bij 20°C en op 0,5 cm diepte,
van februari tot april. Uitplanten, vanaf mei,

bij voorkeur in de kas, op 50 cm in en tussen de rijen.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m2

Schönbrunner Gold
Physalis peruviana

Opkomst : 7 -28 dagen
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CODE CET
161

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Physalis

Gele vruchten van 1,5 cm diameter, met een heerlijke smaak.
Planten van 60 à 90 cm hoog, geschikt voor buitenteelt.

Zaai in de kweekkas bij 20°C, 0,5 cm diep, van februari tot april. 
Midden mei uitplanten in de volle grond (geen serre nodig) op 40 

cm in en tussen de rijen. Oogsten wanneer de lampionvormige 
hulsjes omheen de vruchten droog worden en deze laatsten op de 

grond vallen.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m2

Cerise de Terre
Physalis pruinosa

Opkomst : 7 - 28 dagen
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CODE CET
232

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Peper

Een peper die vele rode vruchten geeft van ongeveer 10 cm lang.
Goede productie in de buitenteelt in België.

Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april. 
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.

De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo 
vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Gorria (d’Espelette)
Capsicum annuum L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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CODE CET
91

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Peper

Groene peper die rood afrijpt. Slanke vruchten van ongeveer
7 cm lang, met dik vruchtvlees. Productief ras, middellaat. Matig heet.

Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april. 
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.

De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo 
vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Jalapeno
Capsicum annuum L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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CODE CET
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Stamdoperwt

Erwt van 45 cm hoog met gekreukte zaden, middelvroeg,
lange donkergroene peulen. Uitstekende opbrengst en goede resistentie.

Zaai zo vroeg mogelijk tussen half maart en eind mei op 3 cm 
diepte, elke 3 cm in de rij, op een rijafstand van 30-45 cm.

Zaaidichtheid : 125 g/10m2

Kelvedon Wonder
Pisum sativum L.

Opkomst : 5 - 8 dagen
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CODE CET
173

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Stampeul

Erwt van 50 cm hoog, middelvroeg, met platte draadloze peulen.
Productief ras dat lang oogstbaar is.

Zo vroeg mogelijk zaaien tussen half maart en eind mei op 3 cm 
diepte, 30 cm in de rij en 30-45 cm tussen de rijen.

Zaaidichtheid : 125 g/10m2

Norli
Pisum sativum L.

Opkomst : 5 - 8 dagen
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CODE CET
174

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Paprika

Fijne peper van 14 cm lang, rijpt rood af. Sappige vrucht,
aromatische smaak. Zeer vroeg ras.

Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april. 
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.

De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo 
vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Frigitello
Capsicum annuum L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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CODE CET
96

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Paprika

Gedrongen, middelgrote peper, die van geelgroen naar rood afrijpt.
Dunne vruchtwand, zoete smaak. Zeer goede opbrengst, vroeg ras.

Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april. 
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.

De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo 
vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Neusiedler Ideal
Capsicum annuum L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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CODE CET
255

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Paprika

Langgerekte geel-oranje paprika met zoet en dik vruchtvlees.
Ideaal op de gril. Een “Open source” ras ontwikkeld in Amerika.

Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april. 
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.

De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo 
vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Stocky Golden Roaster
Capsicum annuum L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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CODE CET
46

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Pompoen

Oranje vrucht van ongeveer 1,5 kg. 
Vruchtvlees met een lekkere notensmaak.

Rankend ras, goede bewaring. Rijp in 110 dagen.

Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om 
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m. 

Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.

Zaaidichtheid : 9 g/10m2

Red Kuri
Cucurbita maxima Duchesne

Opkomst : 4 - 8 dagen
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CODE CET
157

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Pompoen

Oranje vrucht die 5 tot 25 kg kan wegen.
Matig rankende plant, vroeg (rijpt in 110 dagen).

Goede bewaring.

Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf 
half mei in de volle grond uit te planten, op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai vanaf 15 mei mogelijk. Oogst vanaf september.

Zaaidichtheid : 9 g/10m2

Rouge Vif d’Etampes
Cucurbita maxima

Opkomst : 4 - 8 dagen
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CODE CET
129

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Tomaat

Geribde vrucht, tot 400 g zwaar. Rood en groen gekleurd,
weinig zuur. Vrij vroeg tot laat ras (65-80 dagen), doorgroeiend.

Uitstekend!

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Ananas Noir
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
127

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Tomaat

Ronde cherry tomaat van 20 g, productief, groeikrachtig
en zeer zoet. Vroeg ras, doorgroeiend. Uitstekend.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Black Cherry
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
236

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Tomaat

Geel-oranje gestreepte langgerekte vruchten van ongeveer 50 g.
Doorgroeiend, mid-vroeg ras.

Uitstekende smaak en een goede opbrengst.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Blush
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
131

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Tomaat

Roze-rode tomaat, licht geribd, vruchten van ongeveer 450 g.
Stevig en geurig vruchtvlees.

Middelvroeg ras (cyclus van 80 dagen), groeit door.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Brandywine
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
235

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Tomaat

De echte Cœur de Bœuf. Excellente tomaat, rood-roze, met een zachte, 
zoete smaak. Doorgroeiend, ras voor het tussenseizoen.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Cuor di bue (Cœur de Bœuf)
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
115

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Tomaat

Zeldzaam : wilde soort met kleine gele vruchtjes.
Zeer uitgesproken smaak. Doorgroeiend, vroeg en groeikrachtig.

Teelt in pot mogelijk.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Golden Currant
Lycopersicon pimpinellifolium

Opkomst : 5 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Tomaat

Licht- en donkergroen gestreepte vruchten die goudgeel afrijpen,
van 90 à 120 g. Doorgroeiend, middelvroeg. Uitstekend!

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Green Zebra
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
177

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Tomaat

Klein geeloranje tomaatje, zeer vroeg.
Vruchten van 60 à 90 g, met een licht zure smaak.

Zelftoppend ras dat veel vruchten geeft.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Ida Gold
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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CODE CET
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Tomaat

Langgerekte donkerpaarse vruchten met veel vruchtvlees,
130-150 g. Zachte en zoete smaak.

Weinig zuur, doorgroeiend ras, vroeg. Uitstekend.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Purple Russian
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
117

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Tomaat

Uitstekende tomaat, roze. Zeer fijne huid, dikke vruchtwand.
Doorgroeiend, tussenseizoensras. Gevoelig voor neusrot, 

regelmatig water geven is nodig.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Rose de Berne
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
116

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Tomaat

Plant van 55 cm hoog met rode vruchten van 50 g.
Goede opbrengst. Doorgroeiend (de dieven niet weghalen), zeer vroeg ras. 

Teelt in een pot mogelijk.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Rotkäppchen (“Petit Chaperon Rouge”)
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
113

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Tomaat

Ronde rode vruchten, stevig vruchtvlees, ongeveer 110 g.
Ideaal voor sauzen. Doorgroeiend, ras voor het tussenseizoen.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Saint-Pierre
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
132

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Tomaat

Oud Belgisch ras van het marmande type, met middelgrote rode vruchten. 
Stevig vruchtvlees, smaakvol. Vroeg, doorgroeiend ras.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Triomphe de Liège
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
112

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Tomaat

Oud tomatenras, geeloranje vruchten, iets geribd, meer dan 200 g zwaar. 
Weinig zuur, doorgroeiend. Tussenseizoen: rijpheid van 80 à 95 dagen.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Yellow Giant Belgium
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Tomaat

Kerstomaatje, rode vruchten 15-25 g, aromatisch, sappig en lekker zoet. 
Grote trossen, hoge opbrengst. Doorgroeiend, ras voor het tussenseizoen.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. 

Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de 
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Zuckertraube
Solanum lycopersicum L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Physalis

Groene physalis, ook tomatillo van Mexico genoemd.
Grote vrucht (ongeveer 4 cm diameter), in Mexico gebruikt voor de 

bereiding van «Salsa Verde».

Zaai in de kweekkas op 20°C en 0,5 cm diepte, van februari tot 
april. Half mei in de volle grond uitplanten op 70 cm in en tussen 
de rijen. De vruchten zijn rijp wanneer de hulzen eromheen droog 
worden, en hun schilletje niet meer plakt. Voor die tijd, zijn ze nog 

niet eetbaar.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m2

Cisneros
Physalis ixocarpa L.

Opkomst : 7 - 28 dagen
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CODE CET
203

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Rode biet

Langgerekte, donkerrode wortel, regelmatig van vorm.
Laat ras. Uitzonderlijke smaak.

Zaai 2 cm diep, in de volle grond van april tot midden juni
naargelang de gewenste oogstperiodes (zomer tot herfst), met 30 cm 
tussen de rijen. Op 10 cm in de rij uitdunnen. Voor een optimaal 

gebruik van de zaden voorzaaien in de kweekkas en daarna
uitplanten. Oogst na ongeveer 3,5 maanden.

Zaaidichtheid : 10 g/10m2

Forono
Beta vulgaris L.

Opkomst : 4 - 14 dagen
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Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Rode biet

Oud ras, vroeg, met donkerrood vruchtvlees en een afgeplatte ronde vorm, 
middelmatig groot. Zoet, sappige wortel.

Zaai 2 cm diep, in de volle grond van april tot midden juni
naargelang de gewenste oogstperiodes (zomer tot herfst), met 30 cm 
tussen de rijen. Op 10 cm in de rij uitdunnen. Voor een optimaal 

gebruik van de zaden voorzaaien in de kweekkas en daarna
uitplanten. Oogst na ongeveer 3,5 maanden.

Zaaidichtheid : 10 g/10m2

Egyptische platronde
Beta vulgaris L.

Opkomst : 4 - 14 dagen
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CODE CET
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Wortel

Een zeer vroeg ras met stevig loof dat zich goed laat busselen.
Lange en fijne wortels. Voor een primeurteelt onder glas en vroeg

in volle grond.

Zaai in de volle grond van april tot juli (of vanaf half februari
beschut of in de serre), in rijen met een afstand van 20 à 30 cm

en op een diepte van 1 cm. Uitdunnen op 5 cm.
Oogstbaar na 90 dagen.

Zaaidichtheid : 3 g/10m2

Amsterdam 2
Daucus carota L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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CODE CET
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Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Wortel

Productieve bewaarwortel.
Stevige oranje wortel met een zoete smaak.

Zaai in de volle grond van april tot juli (of vanaf midden februari 
onder glas of in de serre), in rijen op afstand van 20 à 30 cm
en 1 cm diep. Uitdunnen op 5 cm. Oogst na 140 à 150 dagen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m2

Flakkeese 2
Daucus carota L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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CODE CET
290

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Wortel

Mooie cylindrische vorm. Zachte en zoete smaak.
Zeer goede bewaring.

Zaai in de volle grond in goed losgemaakte aarde van maart tot juli 
(onder glas, vanaf februari) op 1 cm diepte. Vermijd dat de aarde 

uitdroogt en houd deze vochtig tot de ontwikkeling van de zaailingen. 
Rijen op 20 à 30 cm afstand. Uitdunnen op minimaal 5 cm.

Zaaidichtheid : 4 g/10m2

Nantes 2
Daucus carota L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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CODE CET
20

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Wortel

Oranje-rode wortel, laat, bewaart goed.
Aromatische en uitgesproken smaak. Aangepast aan zware grond.

Heerlijk rauw, bereid of in sap.

Zaai in de volle grond van april tot en met juli (of vanaf midden 
februari onder glas of in de serre), in rijen op afstand van 20 à 30 
cm en 1 cm diep. Uitdunnen op 5 cm. Oogst na 140 à 150 dagen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m2

Rodelika
Daucus carota L.

Opkomst : 7 - 14 dagen
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CODE CET
24

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Knolselderij

Laat ras, bleke kleur. Lange, gladde en zware wortels.
Lekker zoet, met een notensmaak. Tolerant voor bladvlekkenziekte.

Zeer goede bewaring.

Zaai in maart-april op 20°C in de kweekkas, zeer ondiep, want 
het zijn lichtkiemers. Uitplanten op het 3-blad stadium bij een tem-
peratuur van minimaal 15°C om te voorkomen dat ze in het zaad 

schieten in de zomer. Vanaf 15 mei uitplanten in de volle grond, op 
40 x 40 cm. Oogst in september.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m2

Monarch
Apium graveolens var. rapaceum L.

Opkomst : 10 - 21 dagen
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CODE CET
239

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Suikerwortel

Een meerjarige groente die talrijke wortels produceert van
ongeveer 20 cm lang en 1 à 3 cm doorsnede.

Bijzonder zoet en met een lichte hazelnootsmaak.

Oppervlakkig zaaien, 2 of 3 zaden per (pers)potje. 50 tussen
de rijen en 30 cm in de rij. Om de kiemrust te doorbreken, de zaden 
van de suikerwortel, vóór het zaaien, 48 uur in de koelkast zetten.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Sium sisarum

Opkomst : 15 dagen
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CODE CET
35

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Koolrabi

Vroeg ras met een blauwviolette schil en wit vruchtvlees.
Niet vezelig, scheurt niet. Voor teelt in elke seizoen.

Zaai op 1-2 cm diepte in de kweekkas tussen midden maart en eind 
juli. Uitplanten op 30 cm in en tussen de rij.

Oogst na 60 à 100 dagen.

Zaaidichtheid : 0,8 g/10m2

Azur Star
Brassica oleracea var. gongylodes L.

Opkomst : 5 - 10 dagen
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CODE CET
213

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Koolrabi

Grote heldergroene, naar wit neigende, knollen, niet vezelig,
met een weelderig blad. Een goede, aromatische smaak

en uitstekende bewaring.

Zaai op 1-2 cm diepte in de kweekkas tussen midden maart en eind 
juli. Uitplanten op 30 cm in en tussen de rij.

Oogst na 60 à 100 dagen.

Zaaidichtheid : 0,8 g/10m2

Superschmelz
Brassica oleracea var. gongylodes L.

Opkomst : 5 - 10 dagen
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CODE CET
245

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Meiraap

Een rode meiraap met een witte hals, 6 à 8 cm diameter doorsnee.

Zaai in maart-april of in augustus in de volle grond, en tot septem-
ber in de kas, op 1-2 cm diepte op rijen met 25 cm afstand onder-
ling. Uitdunnen op 10 cm. Zaai in de kweekkas en uitplanten voor 
een optimaal gebruik van de zaden. Oogstrijp na 1,5 à 2 maanden.

Zaaidichtheid : 4 g/10m2

Milanese Witte Roodkop
Brassica rapa var. rapifera L.

Opkomst : 5 - 7 dagen
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CODE CET
201

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Meiraap

Een vroege, gele meiraap. Excellente smaak, iets zoet.
Goede ziektetolerantie, oogstbaar over een lange periode.

Goede bewaring.

Zaai van half maart tot half augustus op 1-2 cm diepte en op rijen 
van 25 cm afstand onderling. Uitdunnen op 10 cm. Zaai in de 

kweekkas en plant ze daarna uit voor een optimaal gebruik van de 
zaden. Oogstbaar na 1,5 à 2 maanden.

Zaaidichtheid : 4 g/10m2

Goudbal
Brassica rapa var. rapifera L.

Opkomst : 5 - 7 dagen
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CODE CET
153

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Ui

Oud ras, eerder vroeg. Strokleurige bol, rond en iets afgeplat.
Zoete smaak. Bewaarui. Geschikt voor de productie

van broedbollen(bulbillen).

Zaai van maart tot begin mei, op 2 cm diepte, in rijen op 25 à 30 
cm afstand onderling. Uitdunnen op 5 cm tussen de planten.

Oogst in september, wanneer de bladeren ingedroogd zijn.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Stuttgart Giant
Allium cepa L.

Opkomst : 6 - 12 dagen
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CODE CET
186

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Pastinaak

Maakt een witte wortel. Zoete smaak. Het suikergehalte verhoogt
wanneer het gevroren heeft. Winterbewaring in de volle grond mogelijk.

Zaai op 2 cm diepte, tussen maart en half juni. Afstand van 30 
cm tussen de rijen, uitdunnen op 10 cm in de rij. Rijp na 4 à 5 
maanden. Kan in de volle grond bewaard worden in de winter. 

Pas op met de blaadjes, die, ookal zijn ze eetbaar, lichtgevoeligheid 
kunnen veroorzaken.

Zaaidichtheid : 2 g/10m2

Tender and True
Pastinaca sativa L.

Opkomst : 6 - 28 dagen
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CODE CET
172

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Wortelpeterselie

De blaadjes kunnen als kruid gegeten worden en de wortel als groente. 
Goede opbrengst en gemakkelijke oogst. Tolerant voor meeldauw.

Zaai van maart tot midden juni op 2-3 cm diepte, op rijen met 30 
cm onderlinge afstand. Uitdunnen elke 10 à 15 cm. De oogst van de 
blaadjes vertraagt de groei van de wortel, het is dus best om pas te 

oogsten wanneer de wortel volgroeid is. Oogst in herfst.

Zaaidichtheid : 15 g/10m2

Halflange
Petroselinum crispum var. tuberosum (Mill.) Nym.

Opkomst : 10 - 28 dagen
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CODE CET
231

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Radijs

Halflange ronde wortel, roze met een witte punt.
Zoet en pittig van smaak.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, op rijen van 
15 à 25 cm afstand onderling. Uitdunnen op 2-3 cm in de rij. Elke 
twee weken zaaien om het hele seizoen door te kunnen oogsten. Oogst 
na ongeveer 1 maand in de zomer, en twee in de andere seizoenen.

Zaaidichtheid : 55 g/10m2

Halflange Rode Grootwitpunt 2
Raphanus sativus var. sativus L.

Opkomst : 4 - 10 dagen
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CODE CET
98

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Radijs

Ronde radijs met een regelmatige vorm.
Blijft krokant en mals zelfs als ze de ideale maat wat heeft overschreden. 

Kan het hele seizoen geteeld worden.

Zaai van februari (onder glas tot midden maart) tot half augustus, 
op 1 cm diepte, op rijen van 15 tot 25 cm. Uitdunnen op 2-3 cm 

tussen de planten. Elke 2 weken zaaien, om het hele seizoen te
kunnen oogsten. In de zomer na ongeveer 1 maand oogstrijp, 

in de andere seizoenen na 2 maanden.

Zaaidichtheid : 55 g/10m2

Sora
Raphanus sativus var. sativus L.

Opkomst : 4 - 10 dagen
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CODE CET
99

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Rammenas

Rammenas met wit vruchtvlees, rond met een diameter
van ongeveer 9 cm. Lekker in rauwkost. Zeer goede bewaring

(tot maart ingekuild).

Zaai van juli tot half augustus in de volle grond op rijen van 25 cm 
onderling, op een diepte van 1-2 cm. Uitdunnen op 15 cm.

Oogst van september tot half november.

Zaaidichtheid : 55 g/10m2

Ronde Zwarte Winter
Raphanus sativus var. niger L.

Opkomst : 4 - 10 dagen
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CODE CET
100

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Rettich

Rammenas van een opmerkelijke donkerroze kleur.
Halflange wortel. Oogsten voor de sterke vorst (-5°C).

Goede bewaring.

Zaai van maart tot half augustus in de volle grond,
of van eind januari tot begin september in de kas op rijen van 25 

cm onderling, op een diepte van 1-2 cm. Uitdunnen op 15 cm.
Oogst van september tot half november.

Zaaidichtheid : 55 g/10m2

Ostergruss rosa 2
Raphanus sativus var. niger L.

Opkomst : 4 - 10 dagen
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CODE CET
104

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Morgenster

Vergeten groente, met een witte wortel.
Zoet en aromatisch van smaak.

Zaai op 2 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand van maart tot half 
mei in de volle grond. Uitdunnen op 7 cm in de rij. Oogst in de 

herfst en winter. Snijd de bloeistengels af als deze zich ontwikkelen.

Zaaidichtheid : 20 g/10m2

Tragopodon porrifolius L.

Opkomst : 5 - 10 dagen
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CODE CET
109

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Schorseneer

Soort die qua smaak erg lijkt op morgenster,
met een hogere opbrengst. Dikke wortel, donkerbruin van kleur.

Stevige, doch malse, lange wortel.

Zaai op 2 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand van maart tot half 
mei in de volle grond. Uitdunnen op 7 cm in de rij. Oogst in de 

herfst en winter. Snijd de bloeistengels af als deze zich ontwikkelen.

Zaaidichtheid : 20 g/10m2

Hoffmanns Schwarze Pfahl
Scorzonera hispanica L.

Opkomst : 4 - 8 dagen
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CODE CET
190

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Absintalsem

Decoratieve, sterk geurende, vaste plant, kan 1,5 m hoog worden.
Gebruikt in bereidingen tegen schadelijke insecten in de tuin.

Ondiep voorzaaien in de kweekkas, van april tot juli.
Elke 50 cm uitplanten. Vorstvast. Weinig veeleisende plant.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m2

Artemisia absinthium L.

Opkomst : 4 - 21 dagen
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CODE CET
4

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Dille

Aromatisch kruid waarvan de bladeren of de zaden gebruikt worden
om gerechten, salades en thee op smaak te brengen. Eenjarig.

Zaai van april tot en met juni op 2-3 cm diepte, in rijen op 30 cm 
afstand. Uitdunnen op 5-10 cm. Bloei vanaf begin juli, of sneler bij 

een late zaai. De bloemen zijn eetbaar.

Zaaidichtheid : 12 g/10m2

Anethum graveolens L.

Opkomst : 7 - 21 dagen
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CODE CET
9

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Citroenbasilicum

Basilicum met een heerlijke citroensmaak. Kan gebruikt worden
in salades en thee, vers of gedroogd. Zeer aromatisch.

Zaai vanaf april in een verwarmde kweekkas en vanaf half mei 
buiten, op 0,5 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand. Uitdunnen op 

25 cm in de rij. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Citron
Ocimum americanum L.

Opkomst : 4 - 14 dagen
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CODE CET
254

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Basilicum

Basilicum van het Genovese type, met grote bladeren.
Groeikrachtig, geweldige smaak. Perfect voor pesto.

Zaai vanaf april in een verwarmde kweekkas en vanaf half mei 
buiten, op 0,5 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand.

Uitdunnen op 25 cm in de rij. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Genovese
Ocimum basilicum L.

Opkomst : 4 - 14 dagen
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CODE CET
22

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Karwij

De zaden worden gebruikt in thee, en ook om gerechten te kruiden.
De bladeren zijn eveneens eetbaar. Tweejaarig.

Zaai in april-mei, 1 cm diep, op rijen met 30 cm onderlinge 
afstand. Uitdunnen op 15 cm in de rij. Oogst de blaadjes na 2 

maanden. Bloeit in het tweede jaar, in mei-juni. Oogst de zaden 
wanneer ze rijp zijn (bruin gekleurd), voor ze op de grond vallen.

Zaaidichtheid : 10 g/10m2

Carum carvi L.

Opkomst : 7 - 21 dagen
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CODE CET
25

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Kervel

Voor soepen en salades, vanaf het begin van de lente.
Kan meerdere keren gesneden worden.

Regelmatig zaaien vanaf midden maart tot juni.
De zaadjes niet met grond bedekken, want ze hebben licht nodig voor 
de kieming. Zaai eind juli tot augustus voor een oogst in de winter 

of in het begin van de lente. Afstand van 5 x 30 cm.
Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 6 g/10m2

Anthriscus cerefolium(L.) Hoffm

Opkomst : 7 - 21 dagen
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CODE CET
37

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Bieslook

Bieslook van 20 cm hoog met vrij dikke, groeikrachtige en mooi
opgerichte bladeren. Meerjarig.

Zaai van maart tot juli op 2,5 cm diepte in rijen op 30 cm
onderlinge afstand. De zaden hebben wat koude nodig om te kiemen. 
Uitdunnen op 25 cm. De planten worden sterker in het tweede jaar. 

Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 10 g/10m2

Allium schoenoprasum L.

Opkomst : 6 - 14 dagen



Ar
om

at
is

ch

CODE CET
42

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Koriander

Kruidige plant waarvan de bladeren en de zaden gebruikt worden
om gerechten te kruiden. Eenjarig.

Regelmatig zaaien van april tot midden augustus om de blaadjes 
doorheen het hele seizoen te oogsten, op 1-2 cm diepte, op rijen met 

30 cm afstand onderling. Uitdunnen op 10 cm.
Zaai in maart-april, voor de zadenproductie.

Zaaidichtheid : 10 g/10m2

Coriandrum sativum L.

Opkomst : 7 - 21 dagen
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CODE CET
59

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Hysop

Aromatisch kruid, met paarsblauwe bloemen die gebruikt kunnen worden 
voor het kruiden van gerechten. Bloei vanaf juli. Meerjarig, drachtplant.

Zaai in de kweekkas, beschermd van de koude, in maart-april.
De zaden met weinig grond bedekken. Uitplanten op een rijafstand 

van 60 cm. Uitdunnen op 25 cm in de rij. Teelt in plantenbak 
mogelijk.

Zaaidichtheid : 6 g/10m2

Hyssopus officinalis L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
74

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Lavas

Meerjarige selderij, sterk aroma. Perfect om selderijzout mee te maken. 
Meerjarig, kan goed tegen halfschaduw.

Voorzaaien in de kweekkas vanaf maart, op 1-2 cm diepte. 
Uitplanten vanaf april op 40 x 50 cm. Lavas houdt van vochtige 
bodems, rijk aan humus, diep en vruchtbaar. Teelt in plantenbak 

mogelijk.

Zaaidichtheid : 8 g/10m2

Levisticum officinalis L.

Opkomst : 10 - 21 dagen
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CODE CET
79

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Citroenmelisse

Kruidachtige met een karakteristieke citroengeur (“Citronella”).
Heerlijk voor bij visgerechten en als kruidenthee.

Medicinaal, meerjarig.

Zaai in de kweekkas van maart tot mei, op de oppervlakte of zeer 
ondiep. De jonge planten zijn gevoelig voor vorst.

Uitplanten op 40 x 30 cm. Teelt in in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Melissa officinalis L.

Opkomst : 5 - 21 dagen
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CODE CET
214

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ya

Stengelui

Stengelui waarvan men de witte schacht en de groene bladeren eet.
Zeer goede resistentie tegen zowel de kou als de warmte.

Zaai van maart tot half september op rijtjes van 25 cm afstand 
onderling. Uitdunnen op 5 cm. Jaarlijks of tweejaarlijks oogsten, 

van april tot september.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Long White Ishikura
Allium fistulosum

Opkomst : 6 - 12 dagen
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CODE CET
294

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Persil

Groene ingesneden peterselie.
Vers te gebruiken voor het kruiden van uw gerechten.

Directe zaai van maart tot midden juli op 1-2 cm diepte, op rijen 
met 30 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 10 cm, wanneer de 
zaailingen 4 à 5 blaadjes hebben. Oogsten naargelang behoefte. 

Peterselie houdt van halfschaduw. Teelt in de plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Mooskrause
Petroselinum crispum ssp. Crispum L.

Opkomst : 10 - 28 dagen
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CODE CET
133

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ya

Peterselie

Italiaans ras met grotere bladeren dan gemiddeld en ziekte resistent.
Zeer aromatisch en productief. Eenjarig.

Directe zaai van maart tot half juli op 1-2 cm diepte, op 30 cm 
rijafstand. Elke 10 cm uitdunnen wanneer de planten 4 à 5

blaadjes hebben. Oogsten naar gelang de behoefte. Peterselie houdt 
van halfschaduw. Teelt in een plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m2

Gigante d’Italia
Petroselinum crispum ssp. Crispum L.

Opkomst : 10 - 28 dagen
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CODE CET
106

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Bonenkruid

Aromatisch kruid van 50 cm hoog waarvan de blaadjes gebruikt worden 
voor het kruiden van salades, bonen, vis en bepaalde kazen. Eenjarig.

Zaai voor in de kweekkas, van april tot juli, zaai ondiep want de 
zaden hebben licht nodig om te kiemen. Uitplanten in mei-juni op 
30 x 25 cm. Houdt van een warme plek en beschut van de wind. 

Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 6 g/10m2

Satureia hortensis L.

Opkomst : 5 - 21 dagen
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CODE CET
108

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Salie

Aromatische en medicinale plant, 50 à 70 cm hoog.
Eetbare blaadjes. Ontwikkeling in het begin traag.

Meerjarig, drachtplant.

Zaai in de kweekkas op 1,5 cm diepte vanaf maart of in de volle 
grond in april-mei. Niet met te veel aarde bedekken, want ze hebben 

licht nodig voor de kieming. Uitplanten op 40 x 40 cm.
Houdt van een warme plaats en beschut van de wind.

Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 8 g/10m2

Salvia officinalis L.

Opkomst : 5 - 21 dagen
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CODE CET
227

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Shiso

Mooie eenjarige plant van ongeveer 50 cm hoog.
De zeer aromatische bladeren kunnen rauw of gestoofd gegeten worden, 

of zelfs gedroogd als toekruid. Veel gebruikt in de Aziatische keuken.

In de kweekkas warm (20°C) zaaien van maart tot mei, of vanaf 
half mei buiten, op 0,5 cm diepte, op rijen van 30 cm afstand

onderling. Uitdunnen op 25 cm. Het hele seizoen door oogstbaar.

Zaaidichtheid : 0 g/10m2

Pourpre
 Perilla frutescens var. crispa

Opkomst : 10 - 30 dagen



Ar
om

at
is

ch

CODE CET
110

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Thijm

Plant van 30 à 40 cm hoog, veel gebruikt in mediterrane gerechten.
Blaadjes goed voor thee. Medicinaal, meerjarig. Heeft warmte nodig.

Zaai voor in de kweekkas, zaai ondiep (licht nodig voor de kieming), 
van half maart tot juni. Vervolgens verplanten op 30 x 25 cm.
Bestand tegen de vorst, op voorwaarde het struikje niet te laag 

gesnoeid is in de winter. Oogst van april tot november.
Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 7 g/10m2

Thymus vulgaris L.

Opkomst : 7 - 21 dagen
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CODE CET
8

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Bloemenmengsel

Facelia, boekweit, zonnebloem, bernagie, lupine, alexandrijnse klaver,
Perzische klaver, zomerwikke, rolklaver, dille, kaasjeskruid en hartgespan.

Zaai begin mei, in een goed voorbereide bodem, voor een mooie bloei. 
Latere zaai (tot half juli) is mogelijk, de bloemen zullen dan niet de 

tijd hebben volledig tot bloei te komen in het jaar van de zaai.
Niet vorstvast.

Zaaidichtheid : 30 g/10m2

Insectenbuffet

Opkomst : /
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CODE CET
71

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Blauw vlas

Eenjarige plant van een oud ras met mooie blauwe bloemen.
Wordt 40-50 cm hoog. Niet vorstvast.

Tot augustus als groenbemester zaaien, 1 cm diep. Als men zaden 
wil oogsten (om ze te zaaien of te eten), is het nodig zeer vroeg te 

zaaien (maart-april, voor een oogst in augustus).

Zaaidichtheid : 50 g/10m2

Linum usitatissimum L.

Opkomst : 3 - 7 dagen
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CODE CET
82

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Mosterd

Snelle groei en een intensieve beworteling, structuur bevorderend.
Drachtplant. Niet telen na andere kruisbloemigen. Niet vorstvast (-5°C).

Zaai breedwerpig, van maart tot midden september. Aanharken en 
lichtjes aandrukken. Voor gebruik als groenbemester, vóór de teelten 
in de lente (maart), of na de zomerteelten (augustus tot september) 
zaaien. Voor de oogst van zaden voor mosterd, voor juni zaaien.

Zaaidichtheid : 20 g/10m2

Sinapis alba L.

Opkomst : 3 - 7 dagen
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CODE CET
72

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Facelia

Paarsbloemig, zeer aantrekkelijk voor bestuivers. Goed voor de bodem-
structuur en produceert veel vers organisch materiaal.

Vorstgevoelig (-5°C).

Zaai van maart tot begin september, op 1-2 cm diep (kiemt in het 
donker). Kiemt moeilijker wanneer het warm is. Korte cycli (8-10 
weken), kan in de lente gezaaid worden, met een late teelt (tomaat, 

courgette). Vernietig voor de zaadzetting, als u wil vermijden dat ze 
zich weer uitzaaien.

Zaaidichtheid : 30 g/10m2

Phacelia tanacetifolia Benth.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
107

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Boekweit

Snelle groei en bodembedekking.
Eenjarige plant met nectarrijke bloemen.

Groenbemester.Vorstgevoelig.

Zaai van eind april tot augustus, op 1-2 cm diepte
als groenbemester, of zo vroeg mogelijk wanneer u

de zaden wil oogsten.

Zaaidichtheid : 70 g/10m2

Fagopyrum esculentum Moench

Opkomst : 4 - 7 dagen
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CODE CET
144

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Rogge

Tweejarige grasachtige, goed voor de bodemstructuur.
Goed in combinatie met een vlinderbloemige. Ideaal als winterse

groenbemester. Zeer vorstvast.

Breedwerpig zaaien van maart tot eind oktober op 1-2 cm diepte. 
Eén van de groenbemesters die het laatst gezaaid kan worden

in onze regio’s.

Zaaidichtheid : 120 g/10m2

Secale multicaule

Opkomst : 5 - 10 dagen
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CODE CET
120

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Incarnaatklaver

Eenjarige klaver, drachtplant. Goede bodembedekking in de winter.
Stikstofbindend. Vorstvast.

Zaai van april tot juni: cyclus van drie maanden.
Zaai van eind juli tot half september: overleeft de winter en bloeit 

vroeg in de lente. Zaai op 1-2 cm diepte. De zaailingen ontwikkelen 
zich niet bij koud weer.

Zaaidichtheid : 30 g/10m2

Trifolium incarnatum L.

Opkomst : 4 - 7 dagen
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CODE CET
146

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Zomerwikke

Paarsbloemig, drachtplant.
Als zomerteelt zeer effectief voor het bedekken en verrijken van de bodem. 

Stikstofbinder. Vorstbestendig.

Zaai van augustus tot oktober, op 2-5 cm diepte.

Zaaidichtheid : 125 g/10m2

Vicia sativa

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
17

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Winterwikke

Zeer goede winterteelt om de bodem te bedekken en deze
met stikstofhoudende organisch materiaal te verrijken.

Stikstofbinder, vorstbestendig.

Zaai van augustus tot oktober, op 2-5 cm diepte. Kan in de herfst 
gezaaid worden, in combinatie met een graan (rogge, haver) die 

als steun dient (mengsel: 40 tot 60 % wikke). Drie weken voor de 
volgende teelt maaien.

Zaaidichtheid : 80 g/10m2

Vicia villosa Roth.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
191

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Grote kaardebol

Wilde drachtplant met paarse bloemen die in droogbloemen
boeketten gebruikt kunnen worden. Hoogte: ongeveer 1,5 m.

Van mei tot juli zaaien, op een zonnige plaats, elke 50 cm.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m2

Dipsacus fullonum

Opkomst : 7 - 14 dagen
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CODE CET
139

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Knoopkruid

Wilde plant van 0,2 à 1 m hoog, met bloemen.
Bloeit van juli tot september. Eenjarig. Drachtplant.

Zaai van maart tot juni (of in september als tweejarige),
op 25 cm in en tussen de rijen, op een zonnige plaats.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m2

Centaurea thuillieri

Opkomst : /
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CODE CET
170

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Muurbloem

Plant van 40 cm hoog met oranje, gele, rode en donkerrode bloemen.
Bloei van april tot juni. Tweejaarlijks of meerjarig.

Snijbloem, drachtplant.

Zaai in juni-juli, uitdunnen op 30 cm in en tussen de rijen.
Zonnige standplaats, de planten beschermen tegen sterke vorst.

Zaaidichtheid : 2 g/10m2

Erysimum cheiri

Opkomst : 4 - 14 dagen
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CODE CET
165

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Damastbloem

Plant van 90 cm hoog. Veel paarse bloemen van mei tot juli.
Tweejarig. Zaait gemakkelijk terug uit.

Zaai in april, afstanden van 40 cm in en tussen de rij.
Een locatie met zon of halfschaduw. Houdt van goed doorlatende, 

alkalische bodems.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m2

Hesperis matronalis

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
73

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Rood vlas

Plant van 40 à 50 cm hoog, met rode bloemen, bloeiend tussen juni en 
augustus. Eenjarig. Snijbloem. Drachtplant.

Zaai tussen april en mei, op 10 cm in en tussen de rijen.
Zonnige plaats, houdt van warmte en rijke bodems.

Zaaidichtheid : 4 g/10m2

Grootbloemig
Linum grandfolium

Opkomst : 5 - 21 dagen
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CODE CET
141

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Juffertje-in-het-groen

Plant van 40 à 50 cm hoog, met roze, witte en blauwe bloemen.
Bloei tussen juli en augustus. Eenjarig. Snijbloem, drachtplant.

Zaai van april tot begin juni op 20 cm afstand in en tussen de 
rijen. Bij voorkeur op een zonnige plek, weinig veeleisende plant.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m2

Nigella damascena

Opkomst : 7 - 21 dagen
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CODE CET
281

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Slaapmutsje

Delicate gele, oranje en witte bloemen van 30 à 40 cm hoog waarvan de 
finesse doet denken aan de klaproos. Zeer decoratief blauwgroen blad. 

Kan ook geteeld worden op zeer droge plekken.

Breedwerpig zaaien, van april tot juni. Houdt van een zonnige plek 
met een goed doorlatende, tot droge bodem. Gemakkelijke teelt die 

zich spontaan uitzaait.

Zaaidichtheid : 1,3 g/10m2

Eschscholzia californica

Opkomst : 4 - 14 dagen
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CODE CET
105

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Scharlei

Plant van 0,8 tot 1,2 m hoog. Roze bloemen met een opmerkelijke geur. 
Bloei tussen juni en augustus. Tweejarig, aromatisch, medicinaal, 

drachtplant.

Zaai van mei tot juli in de kweekkas, uitplanten op 35 cm
in en tussen de rij. Bodem bij voorkeur licht kalkrijk, zonnige 

standplaats.

Zaaidichtheid : 0,4 g/10m2

Salvia Sclarea

Opkomst : 5 - 21 dagen
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CODE CET
267

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Zinnia

Eenjarige bloem met rode, oranje, paarse en bruine tinten.
Stengels van ongeveer 70 cm. Geschikt voor het maken van boeketten.

Zaai in de kweekkas in april en verplant elke 30 cm vanaf half mei. 
Lange bloeiperiode van eind juli tot eind oktober.

Zaaidichtheid : 1,3 g/10m2

Carroussel
Zinnia elegans

Opkomst : 3 - 10 dagen
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CODE CET
249

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Dropplant

De smaak van dropplant zit tussen anijs en munt in.
Mooie blauwe bloemen.

Zaai in april in de kweekkas en plant in mei uit op 30 cm in en 
tussen de rijen. Zonnige standplaats.

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m2

Koreaanse munt
Agastache rugosa

Opkomst : /
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CODE CET
14

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Korenbloem

Wilde plant van 50 à 90 cm hoog. De blauwe bloemen bloeien tussen
juni en september. Eenjarige plant, drachtplant, medicinaal, snijbloem.

Zaai van maart tot juni (of in september als tweejarige),
op 25 cm in en tussen de rij, op een zonnige plaats.

Zaaidichtheid : 5,1 g/10m2

Centaurea cyanus L.

Opkomst : 4 - 21 dagen
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CODE CET
15

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Bernagie

Wilde plant van 40 à 70 cm hoog. Bloei tussen juni en augustus.
Eenjarig, zeer goede drachtplant. De jonge blaadjes

kunnen gegeten worden.

Zaai van april tot en met juni, tussen 0,5 en 1 cm diep, 
op 30 cm afstand in en tussen de rij, op een zonnige plaats 

of in de halfschaduw.

Zaaidichtheid : 25 g/10m2

Borago officinalis L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
18

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Kamille

Plant van 10 à 50 cm hoog met witte bloemen.
Bloei van mei tot september. Eenjarig, drachtplant en medicinaal.

Zaai van april tot juni in rijen op 30 cm onderling.
Eventueel uitdunnen op 15 cm in de rij. De zaden niet met aarde 

bedekken, want ze hebben licht nodig om te kiemen.

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m2

Matricaria chamomilla L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
260

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Oost-Indische kers

Klimmende plant met gele tot rode bloemen.
Bloei tussen juni en eerste vorst. Eénjarig.

Verse bloemen en zaden eetbaar.

Direct zaaien in mei op 40 cm in en tussen de rijen.
Opbinden. Weinig veeleisende plant.

Zaaidichtheid : 16 g/10m2

Rankend
Tropaeolum majus

Opkomst : 5 - 21 dagen
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CODE CET
19

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Oostindische kers

Plant van 30 à 60 cm hoog met gele tot rode bloemen.
Bloei tussen juni en de eerste vorst. Eenjarig.

Teelt in bloembak mogelijk.

Direct zaaien in mei op 40 cm in en tussen de rijen.
Weinig veeleisende plant.

Zaaidichtheid : 16 g/10m2

Naine
Tropaeolum majus L.

Opkomst : 5 - 21 dagen
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CODE CET
41

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Klaproos

Wilde plant van 50 à 60 cm hoog, rode bloemen die bloeien tussen
mei en juli. Drachtplant.

Zaai van maart tot mei in een arme bodem, op een zonnige plaats. 
Afstand van 25 cm tussen en in de rijen. De zaden niet met grond 
bedekken, want ze hebben licht nodig om te kiemen. De zaai in de 

tijd spreiden voor een gespreide bloei. Niet bestand tegen verplanten.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m2

Papaver rhoeas L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
148

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Meisjesogen

Plant van 50 à 70 cm hoog, met gele en bruinrode bloemen.
Bloei van juli tot september. Eenjarig. Snijbloem, drachtplant,

gebruikt als kleurstof.

Zaai van april tot mei. De zaden niet afdekken; ze hebben licht 
nodig voor het kiemen. Uitdunnen op 20 cm in en tussen de rijen. 

Zonnige standplaats.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Coreopsis tinctoria L.

Opkomst : /
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CODE CET
43

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Cosmea

Planten van ongeveer 1 meter hoog. Witte, paarse en roze bloemen.
Bloei van juli tot de eerste vorst. Eenjarig. Snijbloem. Drachtplant.

Zaai in april onder bescherming (glas, doek) tegen de koude
of in mei, met een afstand van 30 cm in en tussen de rij.

Houdt van een zonnige plek.

Zaaidichtheid : 0,9 g/10m2

Gemengd
Cosmos bipinnatus

Opkomst : 4 - 14 dagen
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CODE CET
192

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Turkse drakenkop

Paarse bloemen, zeer nectarrijk. De blaadjes en bloemen parfumeren
heerlijk uw kruidenthee (munt-citroen aroma).

Plant van 30 à 50 cm hoogte.

In een koude kas voorzaaien in maart-april, of in mei-juni in de 
volle grond. Elke 25 cm uitplanten, na de laatste vorst, op een 

zonnige plaats.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Tête de Dragon
Dracocephalum moldavica

Opkomst : /
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CODE CET
193

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Echte heemst

Bleekroze bloemen die vanaf juli bloeien. Vaste plant van ongeveer 1,5 m. 
De blaadjes kunnen zoals spinazie bereid worden.

In de koude kas voorzaaien van april tot juli. Uitplanten op
40 x 70 cm. De plant houdt van een zonnige standplaats, en een 

goed waterdoorlatende, rijke bodem.

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m2

Althaea officinalis L.

Opkomst : 15 - 21 dagen
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CODE CET
70

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Lavendel

Klein struikje van 50 à 60 cm hoogte. Bloei in juli-augustus.
Meerjarig (bloeit in het tweede jaar). Medicinaal, drachtplant.

Warm voorzaaien in de kweekkas in februari, met weinig aarde
bedekken, omdat ze licht nodig hebben om te kiemen.

Voor de kieming hebben ze ‘s nachts 20°C en overdag 30°C nodig. 
Uitplanten in mei op 35 x 35 cm. Verkiezen een warme droge 

bodem en een zonnige standplaats.

Zaaidichtheid : 2 g/10m2

Lavendula officinalis

Opkomst : 7 - 21 dagen
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CODE CET
195

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Groot kaasjeskruid

Medicinale, vaste plant van 80 à 120 cm hoogte.
Mooie donker violette, nectarrijke bloemen.

De blaadjes kunnen zoals spinazie gegeten worden.

Zaai in april-mei of in augustus-september. Uitplanten op 40 cm
in en tussen de rijen, op een plaats met zon of half-schaduw.

Zaaidichtheid : 1,2 g/10m2

Malva sylvestris var. mauritiana

Opkomst : 14 - 21 dagen
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CODE CET
198

Variteit geteeld door
Tuinders

Geschikt voor de tuinders
ne

Leeuwebek

Plant van 40 à 50 cm hoog, veelkleurige bloemen met een lange bloei
(van juli tot oktober!). Eenjarige. Teelt in bloembak mogelijk. Snijbloem.

Zaai in de kweekkas in maart-april, op 20°C, verplanten in mei
op 35 cm in en tussen de rij en op een zonnige standplaats.

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m2

Veelkleurige
Antirrhinum majus

Opkomst : 5 - 21 dagen
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CODE CET
171

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Driekleurig viooltje

Wordt 20 cm hoog, met paarse, geel en witkleurige bloemen.
Bloei van mei tot september. Zaait zich gemakkelijk weer uit.

Teelt in een pot mogelijk.

Zaai in maart-april in de kweekkas of in april ter plaatse.
Afstand van 20 cm in en tussen de rijen. Standplaats met zon

of wat schaduw, op een lichte bodem.

Zaaidichtheid : 1 g/10m2

Viola tricolore L.

Opkomst : 5 - 21 dagen
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CODE CET
1

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Stokroos

Plant van 2 m hoog met gekleurde bloemen tussen bleekgeel
en donker paars. Bloei van juli tot september. Tweejarig.

Snijbloem. Drachtplant.

Zaai van april tot eind mei in de kweekkas (onder glas)
en plant uit op 50 cm in en tussen de rij, op een zonnige plaats,
met een goed doorlatende bodem. De kieming kan 20 à 30 dagen 

duren. Zaai dicht op elkaar, want het kiemgehalte 
van de stokroos is van nature laag.

Zaaidichtheid : 0,9 g/10m2

Althaea rosea

Opkomst : 5 - 21 dagen
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CODE CET
16

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Goudsbloem

Plant van 30 à 60 cm hoog met gele tot oranje bloei.
Eenjarig. Snijbloem. Nectarplant, medicinaal.

Zaai van maart tot augustus, elke 20 cm.
Houdt van een warme plaats, beschut van de wind.

Zaaidichtheid : 6 g/10m2

Calendula officinalis L.

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
145

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Afrikaantje

Afrikaantje van 25 à 40 cm hoog met vele geeloranje bloemen
tussen mei en het begin van de herfst. Eenjarig, drachtplant,

teelt in pot mogelijk.

Van half mei tot april beschut van de kou zaaien en na half
mei uitplanten op 30 cm in en tussen de rijen.

Zonnige standplaats.

Zaaidichtheid : 0,8 g/10m2

Sterafrikaantje Geel
Tagetes tenuifolia

Opkomst : 5 - 14 dagen
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CODE CET
58

Variteit geteeld door
CET

Geschikt voor de tuinders
ne

Zonnebloem

Zonnebloem van 1,7 m hoog, met bruinrode bloemen.
Bloei tussen juli en oktober, afhankelijk van de zaaidatum.

Snijbloem. Drachtplant.

Zaai van mei tot begin juli. Afstand van 40 cm in en tussen
de rijen. Zonnige standplaats.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m2

Velvet Queen
Helianthus annuus

Opkomst : 4 - 10 dagen



Het voorbije jaar onderging onze kleine coöperatie veel verande-
ringen en ontwikkelingen. We hebben dit alles met veel energie 
doorstaan. En gelukkig komt ons team er gezond en versterkt uit 
en deelt het dezelfde idealen.

Ik wil dan ook van harte de volgende mensen bedanken: Alain, 
Aline, André, Anne, Anne-Cécile, Antoine, Aurélien, Arnaud, 
Benoît, Bruno, Clr l, Corentin, Dlmien, Eroln  «E ystl», 
displays), Fabian, Fabienne, Fabrice, Lillemor, Luc, Manoël, 
Mlrce  en Mlrie, Mlrie-Pierre, Mlrtin, Nico ls en Aïchl, Ni-
co ls en Vl érie  «Tip Top Studio», grlfische vormgeving), O i-
vier, Perrine  «Perrine Dessine», grlfische vormgeving), Thomls, 
Vincent, Virginie Dupont  Neder lndse vertl ing), de stlgilires 
die hebben meegeholpen, de vrienden van Olivier en iedereen die 
ik niet heb vernoemd maar die wel heeft meegewerkt aan de acti-
viteiten van Cycle en Terre in 2019.

Er komen nog veel nieuwe uitdagingen aan: een mogelijke verhu-
izing, teelten en samenwerkingen die we willen uitbouwen, zaden 
die verkocht moeten worden, ... Maar we zijn goed bezig en ik 
hoop dat we onze weg gestaag, coherent en goedgezind kunnen 
verderzetten.

Fanny, voor het hele team van Cycle en Terre
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