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V oor waar den en Opmerkingen 

PRIJZEN. 

De prijzen in dezen Catalogus genoemd, doen die van 
vorige opgaven vervallen. Alle artikelen worden aange¬ 
boden voor zoover zij bij ontvangst der bestellingen 
disponibel zijn. Na 1 Augustus kunnen de prijzen wor¬ 
den gewijzigd. 

Bij bestelling van zaden geldt de prijs, welke per 5 
ons is genoteerd, voor minstens 2lk ons; voor minder 
dan een half ons wordt de prijs per lood berekend. Bij 
planten, heestergewassen, enz. geldt de prijs per 100 
voor minstens 25 stuks, en per 10 stuks voor minstens 5 st.; 
waar alleen de prijs per stuk is aangegeven, worden voor 
10 stuks 8 en voor 5 stuks 4 stuks in rekening gebracht. 

Voor grootere hoeveelheden dan in dezen Catalogus 
worden aangeboden, gelieve men prijsopgaaf aan te vragen. 

BESTELLINGEN. 

Alle bestellingen worden zoo spoedig mogelijk uit¬ 
gevoerd. Eene opeenhooping van bestellingen in het 
voorjaar maakt het dikwijls onmogelijk om ze alle 
onmiddellijk uit te voeren, waarom een tijdige inzending 
niet genoeg kan worden aanbevolen. 

Ingeval de uitvoering niet dadelijk kan plaats hebben, 
ontvangt men eene gedrukte kennisgeving. 

Mocht van de gevraagde zaden, planten of heesters 
soms een enkel artikel niet voorhanden zijn, zoo zal ik 
dit door de meest nabijkomende soort of kleur ver¬ 
vangen. tenzij men bij de bestelling te kennen geeft, dat 
men geen vervanging wenscht. 

Om abuizen te voorkomen geve men een zeer duide¬ 
lijke opgave van de verlangde artikelen en gebruike 
daarvoor de Bestellijst die hierbij is ingesloteii. Men 
gelieve echter de prijzen niet in te vullen en brieven 
of mededeelingen op een afzonderlijk blaadje te 
schrijven, daar deze Bestellijst dan bij de goederen als 
nota kan wor len teruggezonden. Duidelijke opgaaf van 
naam en woonplaats is zeer gewenscht. 

VERPAKKING. 

Verpakking wordt zoo billijk mogelijk berekend en 
alleen dan teruggenomen, wanneer de terugzending franco 
huis plaats heeft binnen één maand na de levering, met 
duidelijke vermelding van het adres van den afzender, 
en mij hiervan schriftelijk mededeeling wordt gedaan. 
Hiervoor wordt dan de helft van het in rekening ge¬ 
brachte bedrag van de nota afgetrokken. 

VERZENDING EN VRACHT. 

De verzending geschiedt voor rekening en risico van 
den besteller en, tenzij daaromtrent bepaalde voorschriften 
zijn gegeven, op de mij meest geschikt voorkomende wijze. 

Voor zoover niet van den postpakketdienst kan worden 
gebruik gemaakt, verdient het aanbeveling de locale 
middelen van vervoer op te geven. 

De verzending van zaden en planten kan veelal niet 
tegelijk geschieden; men gelieve dus de regeling hiervan 
geheel aan mij over te laten. 

Men heeft mij dikwijls verzocht om de bestellingen 
franco te verzenden, doch ik zou dit niet kunnen doen 
zonder de prijzen der planten en zaden aanmerkelijk te 
verhoogen, hergeen natuurlijk ten nadeele der bestellers 

zou zijn. Ik ben evenwel bereid orn als eene tegemoet¬ 
koming in de vracht, bij elke bestelling van zaden 
gratis eenig bloemzaad, en bij elke bestelling van 
planten en boomen, gratis eenig bloemzaad of eenige 
vaste planten of knolgewassen, (alles naar mijne keus,/ 
te voegen. 

BETALING. 

Aan mij onbekende bestellers wordt alleen tegen voor¬ 
uitbetaling of onder rembours geleverd. 

Over het bedrag der facturen wordt gewoonlijk na drie 
maanden beschikt, tenzij een andere tijd van betaling 
is overeengekomen. Wegens de belangrijke stijging der 
inningskosten op kwitantiën en wissels, v/orden deze 
kosten bij dispositie in rekening gebracht. Voor be¬ 
dragen boven ƒ lü.— ontvangt men, alvorens daarover 
gedisponeerd wordt, een gedrukte kennisgeving. Met 
overmaking van het bedrag zal men mij echter zeer ver¬ 
plichten. Men doe dit bij voorkeur door storting of 

1 overschrijving op mijn postrekening: Dedems vaart 
No. 5. Om deze wijze van betaling, welke voor mijne 
administratie het eenvoudigst is, gemakkelijk te maken, 
wordt bij de meeste nota’s een stortingsformulier inge¬ 
sloten. Men gebruike dit liever dan de voor den ont¬ 
vanger zoo omslachtige postwissel. 

Ook kan men zijn betalingen doen door middel van 
de Twentsche Bank en de daarbij aangesloten financi- 
eele instellingen. 

Voor zéér kleine sommen worden ook postzegels in 
betaling aangenomen. 

Tenzij men zulks uitdrukkelijk verlangt, worden geen 
kwitantiën of kennisgevingen van ontvangst gezonden. 

PROVISIE. 

Aan tuinbazen worden de gebruikelijke voordeelen 
toegekend, mits zij mij hun adres opgeven. Van bloe- 
menmest, raffia, snoeimessen, etiquetten, enz. wordt 
geen provisie gegeven. 

VERANDERING VAN WOONPLAATS. 

Opdat mijn prijscouranten steeds geregeld kunnen 
worden toegezonden, wordt men beleefd verzocht mij 
elke verandering van vaste woonplaats mede te deelen. 

BUITENLANDSCHE ORDERS. 

Zendingen naar het buitenland worden met de meeste 
zorg verpakt, in overeenstemming met den duur der reis, 
en geschieden alleen tegen vooruitbetaling. 

Bij bestellingen uit Oost- en West-lndië, Transvaal, 
enz., gelieve men het bedrag, vermeerderd met emballage- 
en frankeerkosten, bij de bestelling te voegen. 

KLACHTEN. 

Wanneer, niettegenstaande de meest nauwlettende zorg, 
het een of ander door mij geleverd artikel reden tot 
klagen mocht geven, wordt men vriendelijk verzocht mij 
daarvan ten spoedigste in kennis te stellen, ten einde 
zoo mogelijk de oorzaak der klachten weg te nemen. 

Men vindt mij ook steeds bereid om, waar door toe¬ 
vallige omstandigheden iets van het gezondene mocht 
mislukken, dit naar billijkheid te vergoeden, zonder dat 
dit evenwel recht geeft tot korting op de rekening. 
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111 dien men van dezen Catalogus zelf geen gebruik mocht maken, zoo wordt men 
beleefd verzocht dien aan anderen ter inzage te verstrekken of af te staan. 

Door liet mededeelen van adressen van aan mij onbekende belangstellenden, zal 
men mij bijzonder verplichten. 

Telegram-Adres: „MOERHEIM” - DEDEMSVAART. 
Telefoon No. 5. 

Kassiers: De Twentsche Bank, Amsterdam. 

Postrekening No. 5. 

B. RUYS. 

Correspondance en francais. Correspondence in english. Deutscher Briefwechslung. 
Correspondance i dansk og norsk. Svensk Korrespondens. 
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NADRUK VERBODEN. 

Hofleverancier van 

//. Af. de Koningin-Moeder. Hofleverancier van H. Af. de Koningin 
Hofleverancier van Z. K. H. 

Prins Hendrik der Nederlanden. 

Een woord vooraf 
ij het samenstellen van den 3tslcn jaargang mijner prijscourant is er hoofdzakelijk naar gestreefd 

de indeeling zoo overzichtelijk mogelijk te maken, teneinde de bruikbaarheid er van zoo hoog mogelijk 

op te voeren. 

De catalogus geeft een duidelijk beeld van den omvang der verschillende cultures in mijne kweeke- 

rijen, welke er op zijn ingericht alles wat voor sier- of moestuin noodig is, te kunnen leveren. 

Naast uitgestrekte velden met struikrozen en vele Hectaren boomkweekerij, zijn het in hoofdzaak 

verder vaste planten, die door mij worden gekweekt. Sinds de oprichting mijner zaken hebben deze 

gewassen mijn bizondere voorliefde gehad, en heb ik mij beijverd ze hier ten lande meer bekend te doen 

worden. Door steeds toenemende vraag genoodzaakt de cultuur er van uit te breiden, Is mijne kweekerij 

langzamerhand uitgegroeid tot een der allergrootste op dit gebied. Tot het uitgebreide gebruik, dat in de 

veelal zeer schilderachtige tuinen in Engeland van vaste planten wordt gemaakt, is het in ons land 

echter nog niet gekomen. Goeddeels is dit te wijten aan de mindere ervaring, die onze tuinlui omtrent 

de verzorging van vaste planten hebben, waardoor ze uit vrees voor mislukking er niet aan durven 

beginnen. Ten einde aan dit bezwaar tegemoet te komen, heb ik in een korte inleiding aan het begin 

van het hoofdstuk „Vaste Planten" op bladz. 17 van dezen catalogus eenige aanwijzingen omtrent hun 

gebruik en behandeling gegeven. Bovendien zijn, waar noodig, bij de beschrijving van enkele planten nog 

cultuur aan wijzingen gegeven. 
De tallooze aanvragen om hulp en voorlichting bij het in orde brengen van tuinen, hebben mij een 

tweetal jaren geleden aanleiding gegeven een afdeeling TUINARCHITECTUUR in te stellen. Aan, het 

hoofd hiervan staat een kundig tuinarchitect; waardoor het mogelijk is op ruime schaal adviezen te 

geven bij het aanleggen of veranderen van tuinen en buitenplaatsen. Alle ontwerpen, begrootingen en 

adviezen zijn voor hen, die hunne planten uit mijne kweekerij betrekken, gratis. Slechts eventueele reis- 

en verblijfkosten van den tuinarchitect worden in rekening gebracht. 

Tenslotte moge hier nog een overzicht van de inhoud van deze gids volgen: 

ROZEN . 

VRUCHTSTRUIKEN . . 

KLIMPLANTEN .... 

BOOMEN EN HEESTERS 

CONIFEREN. 

VASTE PLANTEN . . . 

VARENS. 

Bovendien vindt men op de laatste bladzijden een volledige index van alle in dezen catalogus 

aangeboden Zaden, Planten en Heestergewassen. 

blz. 3 KNOLBEGONIA’S EN DAHLIA’S.... blz. 70 

„ 6 GROENTE- EN SPECERIJ-PLANTEN . . „ 71 

7 ZADEN: 

72 

85 

86 

115 

8 GROENTEZADEN. 

14 LANDBOUWZADEN 

17 BLOEMZADEN . 

69 DIVERSEN .... 
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ROZEN. 3 

Rozen. 

Het planten geschiedt het best vanaf eind October 

tot eind November, of van half Maart tot eind April. 

De bodem moet voor rozen minstens 60 cM. diep 

omgewerkt zijn, en zwaar, vruchtbaar en vochthou- 

dend wezen. 

Vóór het planten late men de rozen vooral niet 

in zon of wind liggen. Mochten ze onverhoopt zijn 

uitgedroogd, zoo legge men ze eerst een paar uur 

in water. 

Waar de bodem te vast en te nat is, vermenge 

men dien met fijn turfstrooisel, verteerd blad en mest; 

door drogen zandigen grond menge men eenige klei 

of leem en vooral koemest. Men moet ze niet plaatsen 

bij groote boomen of in de schaduw. Bij het planten 

make men vooral ruime gaten, terwijl men zorgt, dat 

de mest niet aan de wortels raakt en deze laatste 

goed met den grond vermengd wordt. Stevig met 

den voet aandrukken is vooral op lichte gronden 

beslist noodzakelijk. De rozenperken mogen vooral 

op droge gronden niet te hoog worden aangelegd en 

zooveel mogelijk vlak. De struikrozen moeten zoo 

diep worden geplant, dat de plaats van veredeling 

3 h 5 cM. onder de oppervlakte komt. 

Vóór den winter behandele men de struikrozen als 

volgt: de struiken worden tot op een voet hoogte rondom aangehoogd 

met aarde en de daardoor ontstane gaten met verteerde koemest gevuld. 

Men bedekke daarna het geheele perk met droog blad, waarover men 

eenige dennentakken kan leggen tegen het opwaaien der bladeren. In 

plaats van droog blad kan men ook turfstrooisel nemen. 

Het snoeien der rozen geschiedt jaarlijks begin April; sterk groeiende 

soorten moeten lang gesnoeid worden, d. w. z. de takken moeten niet 

te sterk worden ingekort, want anders zou de struik wel veel nieuwe 

takken vormen, maar weinig bloeien. Zwak groeiende soorten moeten 

evenwel sterk worden ingesnoeid, daar men anders spoedig veel zwak 

hout zou krijgen, terwijl ze toch van nature reeds goed bloeien. Het 

oude en zwakke hout, alsook waterloten, moeten zooveel mogelijk 

worden verwijderd en krachtige gezonde eenjarige takken behouden. 

Men verzuime vooral niet de in 't voorjaar geplante rozen direct na 

het planten te snoeien, en wel voor de eerste maal alle soorten zeer 

kort. Het is meermalen gebeurd, dat men mijn advies vroeg over het slecht groeien van nieuw geplante rozen 

en meestal bleek mij, dat ze geheel zonder snoeien waren geplant en de struiken dus voorgoed waren bedorven. 

Roos Mad. Ed. Herriot. 
(Zie blz. 4 ) 

In onderstaande soortenlijst beteekent H: hybride-remontant; T: theeroos; 

TH: theehybrlde; P: Pernettlana. 

STRUIKROZEN in verschillende soorlen naar mijn keus: 

10 stuks in 10 soorten.f 3.— 

100 „ „ 25 , .- 28.- 

/ 



KONINKLIJKE KWEEKERIJ „MOERHETM” — DEDEMSVAART 

STR UI K ROZEN. 

Arnold Janssen TH. Bloeit met welriekende 
donker karmijnroode bloemen. 

Briliiant TH. Met fraaie, donker scharlakenroode 
bloemen. 

Chateau de Clos Vougeot TH. Fluweelrood met 
vuurrooden weerschijn, later in donkerkarmijn- 
rood overgaand. 

Clarice Goodacre TH. Cliroomgeel, mooie spitse 
knop. 

Colleen TH. Schitterend rosé; rijkbloeiend, groote 
gevulde bloem. 

Comtesse de Rafelis. Lichtrose gevlekt . . . 

Donaid Mac Donald. Zeer rijkbloeiende nieuwe 
roos met prachtig oranje karmijnroode bloemen 

Edgar W. Burnett TH. Vleeschkleurig rosé, 
sterk geurend. Rijkbloeiend met groote gevulde 
bloemen. 

Edward AlawJey TH. Prachtige roos van een 
donker karmijnroode kleur; rijkbloeiend . . . 

Etoile de France TH. Fluweelachtig donkerrood 

Florence Forrester. Wit. 

Frau Carl Druschki H Zuiver witte, door¬ 
bloeiende roos; een der beste witte rozen . . 

Frau Melanie Niedieck. Geel. 

G. Arends h. Rosé Frau Carl Druschki . . . 

General Mc. Artliur TH. Schitterend scharlaken¬ 
roode bloem 

George C. Waud TH. Oranje-scharlaken; groote, 
goed gevulde bloem; zeer geurig. 

George Dickson H. Zeer welriekend en rijk¬ 
bloeiend met fluweelachtige, donker karmozijn- 
roode bloemen. 

Gorgeous. NIEUW! Bloeit met groote, mooie, 
kopergele bloemen. Groeit sterk. 

M. V. Machin. NIEUW! Met mooie gevulde, 
donker purperroode bloemen. 

Hugh Dickson h. Schitterend karmijnrood . . 

Isobel. Koperkleurig rosé. 

Jonkheer J. L. Mock TH. Karmijnrood over¬ 
gaand in rosé . 

Kaiserin Auguste Victoria TH. Van buiten wit, 
binnen geel. Bekende snijroos. 

Lady Allee Stanley TH. De kleur is aan de 
buitenzijde diep koraalrood en aan de binnen¬ 
zijde dof vleeschkleurig. 

Lady Ashtown TH. Rosé met gedachtig hart . 

Lady liillingdon T. Diep abrikoosgeel, spitse 
knoppen; zeer rijkbloeiend en krachtige groei; 
uitstekende trekroos. 

Laurent Carle TH. Schitterend karmozijnrood . 

Liberty TH. Glanzend karmozijnrood. Uitstekende 
perkroos . 

Loulse Catharlne Breslau p. Koperachtig rood 
met oranje en geel. 

Mad. Abel Chatenay TH. Karmijnrose met mat- 
rose en zalmkleurige schaduw. 

Mad. Caroline Testout TH. Vleeschkleurig rosé, 
zeer geschikt voor perken. 

Prijs 
p. stuk 

035 

0 35 

0.35 

0.80 

0.55 

0 45 

0 80 

0 45 

0.35 

0.35 

0.50 

0.35 

0 45 

0.35 

0 35 

0.40 

0 35 

050 

0.45 

0.35 

0.80 

0.35 

0.45 

0.35 

0.35 

0.35 

0.45 

0.35 

0.35 

0.35 

0.40 

Mad. Edmond Rostand p. Sterke groeier, met 
lange knoppen. De fraaie groote bloemen zijn 
zacht vleeschkleurig. 

Mad. Edouard Herrlot p. {zie afbeelding blz 3.) 
Zonder twijfel een der beste rozen. Zij bloeit 
zeer rijk met middelgroote halfgevulde bloe¬ 
men, welke koraalrood zijn, met geel en sa- 
fraanrose. Vooral de knoppen hebben een 
prachtige nieuwe kleur. Goede trek-, snij-en 
perkroos, welke herhaaldelijk met hoogste 
prijzen werd bekroond. 

Mad. Marcel Delanney. Met groote gevulde 
bloemen. Goede groeier. 

Mad. Ravary TH. De knoppen zijn goudgeel, 
overgaand in oranjegeel bij het bloeien; rijk¬ 
bloeiend. Bloemen groot en gevuld . . . . 

Mad.Segond WeberTH. Zalmkleurig rosé; groote, 
fraai gevormde bloem. 

Mary Countess of Ilchester TH. Levendig kar¬ 
mijnrood . 

Marquise de Sinety TH. Prachtig oranjekl. roos 

Melaiiie Soupert TH. Rose-wit . 

Mevrouw Dora van Tets TH. Schitterend kar¬ 
mozijnrood, met fluweelachtige weerschijn . . 

Molly Sharman Crawford T. Roomwit. Groote 
volle bloem. 

Mrs. Aaron Ward TH. Lichtrose roos met zalm¬ 
kleurige weerschijn. 

Mrs. A. Glen Kidston TH. Karmijnrose met oranje; 
bloemen groot, half gevuld. 

Mrs. Andrew Carnegie TH. Met groote zuiver- 
witte bloemen. 

Mrs. Bryce Allan TH. Prachtige nieuwe roos 
met groote gevulde karmijnrose bloemen . . . 

Mrs. Charles E. Pearson. Helder oranjerood . 

Mrs. Wallace H. Rowe TH. Nieuwe roos van 
een bijzondere mooie mauve kleur. 

Mrs. Wemyss Queen TH. Donker kanariegeel 

National Emblem TH. Rijkbloeiende, laagblij vende 
roos, met mooie donker karmoz.roode bloemen 

Pharisaër TH. Zeer rijkloeiend met lichtrose bloe¬ 
men, welke kleur naar het midden donkerder 
wordt. 

Rayon d’Or p. Met prachtige oranje-gele, groote 
knoppen; de bloemen zijn lichtgeel. 

Red Letter Day. TH. NIEUW! De felst roode 
kleur; prachtroos. 

Prijs 
p. stuk. 

0.35 

0.50 

0.45 

0.35 

0.35 

0.50 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.75 

0.35 

0.70 

0.35 

0.35 

0.50 

0.50 

0.35 

035 

0.35 

Richmond TH. Met schitterend donker-bloed- 
roode bloemen. 

Sunburst TH, NIEUW! Bloeit zeer rijk m. prachtige 
groote, schoongevormde oranje-gele bloemen . 

Willowmere p. De lange knoppen op krachtige 
bloemstelen, zijn koraal-karmijnrood. De bloem 
is groot, lang en kelkvormig, van schitterende 
kreeftroode kleur met in het midden geel, aan 
de punten der petalen karmijnrose. 

0.35 

0.45 

0 35 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 

o n u ii 11 



ROZEN. 5 

POLYANTHA ROZEN. 

Deze bloeien zeer lang en zijn uitstekend te gebruiken 
voor potplanten en perken. 

Edith Cavell. Schitterend vuurrood. De mooiste 
Polyantharoos. 

Erna Tesschendorff, karmijnrood. 

Jessle. Bloeit den geheelen zomer met licht 
karmijnroode bloemen. 

JVlaman Turbat. Prachtige zachtrose bloemen . 

Orléans. Helderrose. Centrum wit. Een mooie 
kleurencombinatie. 

Rödh&tte (Roodkapje). Kersrood; groote trossen 
met tamelijk groote bloemen ....... 

Yvonne Rabier. De beste witte Polyantharoos; 
grootbloemig en rijkbloeiend ....... 

Prijs 
p. stuk. 

0.75 

0.35 

0.35 

0.40 

STAMROZEN 

in prima soorten naar onze keus 

0.35 

0.35 

0.40 

2.- 

Turner's Crimson Rambler. Deze 
uit Japan ingevoerde Klimroos, munt 
uit door sterken groei en glanzige 
donkergroene bladeren. De tallooze 
vurig karmijnroode bloemen zijn 
in dichte pyramidevormige trossen 
bijeen gezeten en komen prachtig 
uit tegen het frissche groen. Een 
der beste klimrozen. 

White Dorothy (Wlchuraiana). 
Deze soort is afkomstig van de 
bekende Dorothy Perkins. Zij bezit 
alle goede eigenschappen dezer 
soort en heeft zuiver witte bloemen. 
Aanbevelenswaardige klimroos . . 

Prijs 
p. 100 
stuks. 

WILDE ROZEN. 

Deze rozen kunnen zonder eenigr* bedekking 
den strengsten winter doorstaan. Zij groeien 
tot eenige Meters hoog. Daar hun takken 
over de geheele lengte met groote dichtop- 
eengeplaatste stekels bezet zijn, zijn deze 
rozen uitstekend materiaal voor heggen. 
Over het algemeen bloeien zij zeer rijk. 

Prijs 
p. 10 
stuks. 

Prijs 
p. stuk 

0.40 

0.40 

KLIMROZEN. 

American Pillar. De bloemen dezer klimroos 
hebben een zacht rosé kleur en zuiver wit oog 
en eene doorsnede van 6—10 cM. en zitten 
aan groote trossen bijeen. Deze soort is rijk¬ 
bloeiend en volkomen winterhard.0.40 

Dorothy Perkins. Met lange trossen levendig 
rosé bloemen; zeer rijkbloeiend.0.40 

Rosa Moyesii. NIEUW. Deze werd 
eenige jaren geleden uit West-China 
ingevoerd en verwierf een certif. 
eerste klasse van den Royal Horti- 
cultural Society te Londen. De 
groeiwijze doet aan R. canina 
denken; de 5 cM. groote bloem is 
donker scharlakenrood. Zeer rijk¬ 
bloeiend .. . . 0.75 

Hiawatha. Bloeit met groote trossen, schoone 
schitterend scharlakenroode bloemen . . . . 0.40 

PaiuI’s Scarlet Climber. Scharlakenrood . . . 

Source d’Or. Aanbevelenswaardige, gele klimroos 

Tautsendschön. Zeer groote trossen met zilver- 
achtig-rose, welriekende bloemen. 

0.75 

0.40 

0.40 

Rosa rubiginosa („Sweet Briar”) met 
zachtroode bloemen en geurend 
loof. Sterke groeier. 10.— 1.50 

Rosa rugosa, Japansche rozen, 
helderrood. 
wit. 

1.50 
1.50 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, trordt de prj|s van 8 stuks berekend. 
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6 KONINKLIJKE KWEEKERIJ „MOERHEIM" DEDEMSVAART. 

Vruchtstruiken. 

Aalbes, Cornet. Een der vroegste en 
grootstvruchtige roode Aalbessen 

— Fay’s Prolific, grootvr. roode. . 

— Hollandsche roode dikkop. Dit 
is een buitengewoon krachtige 
groeier en gemakkelijk te herkennen 
aan de donkere, eenigszins ge¬ 
krulde, forsche bladeren en het 
dikke lichtgrijze hout, dat in een 
dikken eindknop eindigt. Zij bloeit 
later dan andere soorten, waardoor 
de bloesem zelden bevriest en ook 
later rijpt dan de meeste andere, 
zoodat men van deze soort nog 
vruchten kan plukken, als er 
overigens geen aalbessen meer zijn. 
Zij geeft zeer lange trossen met 
buitengewoon groote, lichtroode 
doorschijnende bessen, die een 
heerlijken, frisschen smaak hebben. 

Deze soort overtreft alle andere 
in rijkdragendheid. 

— Hoornsche roode grootvruchtige 

— St. Anna Korfke, (roode geelsteel) 

— witte van „Bar-le-Duc,” een 
zeer sterke groeier. De bessen be¬ 
vatten nagenoeg geen pitten, waar¬ 
om zij bizonder voor het bereiden 
van Jam is aan te bevelen. Voor 
het bereiden van de in Frankrijk 
bekende „Confiture de Bar-le-Duc” 
wordt deze soort uitsluitend ge¬ 
bruikt . 

— witte kromhout. 

— witte lang-trossige. Krachtig 
groeiende soort, welke als een der 
rijkstdragende kan worden aanbe¬ 
volen. De grootste trossen zijn vaak 
20 cM. lang met vele groote bessen 
van geelachtig witte kleur en heer¬ 
lijken smaak. 

Prijs 
p. 100 
stuks. 

Prijs 
p. 10 

stuks. 

» 

Prijs 
p. stuk. 

0.35 

0.30 

Aalbes, zwarte Boskoop (iiant. 

Bizonder grootvruchtige nieuwe 
zwarte bes, welke in Engeland in 
de laatste jaren zeer veel opgang 
heeft gemaakt, en daar thans zeer 
gezocht is, vooral omdat zij minder 
vatbaar is voor ziekten. 

Prij s 
p. 100 
stuks. 

Prijs 
p. 10 

stuks. 

— zwarte Goliath. Voortreffelijke, 
sterke, gezonde soort; groote tros¬ 
sen met schoone groote vruchten 

Framboos Goliath. Door hare sterke 
vertakkingen, als ze flink ruim ge¬ 
plant is, levert deze nieuwe fram¬ 
boos veel meer op dan vele andere 
soorten. Bovendien is zij zeer vroeg 
rijp. De vruchten zijn groot en 
sterk, zoodat zij bij het verpakken 
niet licht kneuzen. 10- 1.25 

— Hornet, bekende uitnemende soort 8- 1.— 

0.30 

0.25 

0.30 

— Immertragende von Feldbrunnen 

geeft een enorme opbrengst, daar 
zij niet alleen gelijk met andere 
vroege soorten draagt, maar ook 
in den herfst een rijke opbrengst 
geeft. Zeer aanbevelenswaardig . 8 — 1.- 

— Queen of England. Vrucht geel 
en rijkdragend. 8.— 1.— 

— Superlative, rijkdragend en geurig 8.— 1.— 

0.30 

0.25 

— The üevon. Voortreffelijke, nieuwe, 
krachtig groeiende Framboos. De 
struiken bereiken een hoogte van 
272 —3 Meter. De zeer groote 
vruchten zijn rondachtig kegel¬ 
vormig, saprijk en frisch. De op¬ 
brengst dezer soort is verbazend . 20.- 2.50 

Japansche Wijnbes, met heerlijke 
oranjeroode vruchten als kleine 
frambozen. Rijp in September . . 

0.30 

Loganbes. Groote vruchten, het mid¬ 
den houdende tusschen braam en 
framboos. 

Prijs 
p. stuk. 

0.25 

0.25 

0.75 

0.60 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prjjs van 8 stuks berekend. 
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KLIMPLANTEN. 7 

Klimplanten. 

Onderstaande planten zijn alle winterharde, goede klimmers, geschikt om muren, schuttingen, priëelen, enz. 

mee te doen begroeien. Klimplanten, als Clematis coccinea, Lathyrus iatifolius en Tropaeolum speciosum, die 

ieder najaar tot den grond afsterven, vindt men opgenomen onder „Vaste planten”; Klimrozen onder „Rozen.” 

Actinidia polygama. Sterke groeier, bloeit met 

witte welriekende bloemen. 

Ampelopsis Henryana. Met zeer mooi blad ; zelf- 

hechtend evenals A. Veitchi. 

— quinquefolia. Algemeen bekende wilde win¬ 

gerd. In den herfst wordt het blad prachtig 

rood. 

— Veitchi. Zelfklimmende wilde wingerd. Deze 

moet gedurende den eersten winter na de plan¬ 

ting worden gedekt. Zij is bij uitstek geschikt 

voor bedekking van muren en schuttingen, daar 

zij zich door zuigworteltjes daaraan vasthecht, 

en de loten vlak tegen den muur aangroeien, 

waardoor zij in 't geheel niet behoeft te wor¬ 

den gebonden. Het blad wordt fraai bloedrood 

in den herfst. 

Aristolochia Sipho. Duitsche pijpenboom. Zeer 

schoone klimplant met groote hartvormige bla¬ 

deren, die dakpansgewijze over elkaar liggen 

De bloemen gelijken veel op een Duitsche pijp. 

Bignonia radlcans, bloeit m. oranjeroode bloemen 

Clematis in vele soorten op naam. 

— flammula. Met trossen welriekende witte 

bloempjes. 

— Jackmanni. Prachtig donkerblauwe Clematis 

— montana grandiflora. Prachtige Clematis, die 

in April-Mei zeer rijk bloeit met mooie groote 

witte bloemen. 

— montana lilacina, met azuurachtig lila bloemen 

Prijs 
p. stuk. 

0.60 

0.75 

0.50 

050 

0.75 

0.75 

0.60 

0.50 

0.75 

0.50 

0.75 

Clematis montana perfecta. Bloemen blauwachtig 

wit, grooter dan van montana grandiflora . . 

— montana rubens, met mooie groote rosé ge¬ 

kleurde bloemen. 

- montana undulata. Blauwachtig wit, gegolfde 

bloembladeren. 

- montana Wilsoni. Bloeit later dan de andere 

montana-soorten en groeit niet zoo hoog. De 

witte bloemen zijn grooter dan van de andere 

variëteiten. 

— nutans. Uit China ingevoerde soort met geel¬ 

witte bloemen. 

— paniculata. Rijkbloeiend met zuiverwitte bloe¬ 

men, die een heerlijken geur verspreiden . . 

Glycine sinensis (= Wistaria sin.) met 25 cM. 

lange violette bloemtrossen. 

Hedera Helix, gewone klimop. 

— Helix liibernica. Schotsche klimop. Groot- 

bladerige variëteit. 

Jasminum Beesianum, karmijnrood. 

— nudiflorum. Bloeit vroeg in het voorjaar met 

gele bloemen. 

Lonicera Caprifolium (Kamperfoeli). 

Peripioca graeca. Touwboom. Het blad is glan¬ 

zend groen, terwijl de bloemen, die in Juli en 

Augustus verschijnen, bruin van kleur en wel¬ 

riekend zijn. 

Polygonum Baldschuanicum. Met sneeuwwitte 

^bloemen van Juli tot September. 

Prijs 
p. stuk. 

0.80 

0.50 

0.60 

0.40 

0.75 

0.60 

0.90 

0.60 

0.50 
1.- 

0.75 

0.75 

0.60 

0.90 

0.90 

Wanneer uien van ééue soort 10 stuks bestelt, wordt de prjjs van 8 stuks berekend. 

n n n n n & n n n n n & n n 



s KONINKLIJKE KWEEKERIJ „MOERHEIM” DEDEMSVAART. 

Boomen en Heesters. 
De heesters, die 's winters groen blijven, zijn met een * gemerkt. 

Acer campestre. Spaansche Aak, 
zeer geschikt voor onderbeplanting. 
1 — 1.50 M. 

— Negundo arg. varg. Zilverbonte 
eschdoorn . 

Prijs per Prijs 
100 stuks, per stuk. 

20.— 0.30 

0.60 

— polymorphum atropurpureum. 
Japansche Eschdoorn, met bruin- 
roode bladeren. 1.25 

Aesculus parviflora (= Pavia Ma- 
crostachya), bloeit in Juli en Aug. 
met witte bloesems. 

Amelanchier botryapium. Krenten- 
boompje, prachtige heester met 
witte bloempjes overdekt in den 
bloeitijd. 

Amorpha canescens. Bloeit in den 
zomer met violette bloemen, blijft 
laag. 

— fruticosa, groeit zwaarder dan de 
voorgaande; ook geschikt voor 
schrale gronden .. 

Amygdalus communis fl. roseo pl. 
bloeit in het voorjaar met mooie 
roseroode roosjes; de bloeiende 
takken worden zeer veel in bou- 
quetten gebruikt. 

— sinensis alba pl. Bloeit met mooie 
dubbele witte bloempjes . . . . 

*Andromeda Catesbaei. Bloeit vroeg 
in het voorjaar met witte bloempjes; 
blad is donker roodbruin, zeer ge¬ 
schikt voor snijbloem. 

*— floribunda. Kleinblijvendstruikje, 
in het voorjaar met witte bloem¬ 
trossen bloeiend. 

*— japonica. bloeit met zeer mooie 
witte bloemen. 

Aralia Cashmeriana, sierlijke half- 
heester uit Kaschmir afkomstig . . 

— pentaphylla," met sierlijk, hand¬ 
vormig blad.. . 

Artemisia Abrotanum. Citroenkruid; 
de bladeren verspreiden een sterken 
geur. 

*Aucuba japonica. 

Azalea, zie Rhododendron. 

Berberis corallina. NIEUW! Prach¬ 
tige, zeer rijkbloeiende heester, in 
het voorjaar bedekt met heldergele 
hangende bloemen. Uitstekend voor 
rotspartijen. 

*— Darwini, laagblijvend struikje, 
geschikt voor rotspartijen, jonge 
takjes zijn bruin van kleur . . . 

* — stenophylla, blad is donker glim¬ 
mend groen, bloemen geel . . . 

— Thunbergli. Japansche Berberis 

1.— 

0.50 

0.40 

0.40 

0.70 

0.50 

0.50 

1.25 

0.75 

0.40 

0.45 

0.30 

0.60-1.00 

1.75 

0.60 V 

0.60 

0.40 

Berberis vulgaris. Zuurdoorn; draagt 
in den herfst mooie roode bessen . 

— vulgaris atropurpurea, zuurdoorn 
met bruin blad. 

Bruckenthalia speculiflora, heide¬ 
kruid met spurrieachtig blad en 
kleine rosé bloempjes. 

Buddleya variabilis var. magnifica. 
Een sierlijke, uit China ingevoerde 
halfheester met circa 60 cM. lange 
violette bloemtrossen, die veel aan 
seringen doet denken. 

De plant bereikt een hoogte van 
c.a. 180—200 cM. Moet in den 
winter gedekt worden. 

*Buxus sempervïrens (randpalm.) 
Zeer aan te bevelen voor randen 
om perken in stadstuintjes of voor 
randen om borders. Men plante 
10 stuks per strekkende Meter . . 

Calycanthus floridus. Meloen- 
boompje; bloeit met bruin-roode 
bloemen, die evenals het hout een 
sterken geur verspreiden . . . . 

Carpinus Betulus. Haagbeuk . . 

Castanea vesca, tamme kastanje. . 

Ceanothus azureus, blauw .... 

— Gloire de Versailles, donkerblauw 

— Marie Simon, lila rosé. Sierlijke 
struikjes, welke in Aug.—Sept. 
bloeien; verlangen een voedzamen 
bodem. 

Cercydiphyllum japonicum. Zeer 
mooie heester, die door haar mooie 
herfsttinten bijzonder de aandacht 
trekt. Volkomen winterhard. . . 

Gereis canadensis. 

— siliquastrum. Judasboom, bloeit 
in Mei met vele roode bloempjes . 

Chionanthus virginlca. Sneeuwvlok- 
boom. 

Clethra aluifolia, bloeit in Augustus 
met mooie witte bloemen, het blad 
is licht groen. 

Colutea arborescens. Blaasboom, be¬ 
kend om de eigenaardige vruchten 

Cornus mascula. Eetbare Kornoelje, 
bloeit zeer vroeg. 

— sanguinea, sierlijke heester met 
roode bladstengels en takken . . 

— sibirica. De takken zijn prachtig 
helderrood gekleurd, wat vooral 
in den winter zeer mooi uitkomt . 

Corylus Avellana. Gewone Hazelaar 

— Avellana purpurea. Bruine Ha¬ 
zelaar . 

Prijs per Prijs 
100 stuks, per stuk. 

0.30 

0.40 

0.25 

0.60 

7.— 

18.— 

0.40 

0.25 

1.—1.50 

0.50 

0.60 

0.60 

0.40-0.60 

0.40 

0.50 

1.- 

0.50 

0.35 

0.45 

0.25 

0.35 

0.30-0.50 

0.40 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prjjs van 8 stuks berekend. 

99 99 99 99 99 99 99 ^ 99 99 



BOOMEN EN HEESTERS. 

Corylus colurna. Kurk Hazelaar . 

Cotoneaster Franchetl. Sterke 
groeier met mooi blad; draagt in 
den herfst roode bessen .... 

*— horizontalis, zeer geschikt voor 
rotspartijen; tooit zich in den 
heifst met eeh menigte helder- 
roode bessen . 

— pyrenaica. Nog tamelijk nieuw, 

met kleine grijsgrauwe blaadjes. 
Prachtige heester voor rotspartijen, 
daar de takken ombuigen en over 
den grond groeien. Volkomen win¬ 
terhard . 

*— Simonsi, sierlijke heester, die in 
den herfst overladen is met mooie 

. roode bessen . 

Crataegus Paul's Scarlet, met dub- 
belroode bloemen. Zeer mooi. 
Hoogstam. 
Struiken.. 

Cydonia jap. Aurora. Bloeit met 
oranjeroode bloemen. 

— Maulei, koperkleurig. 

Cytisus Adami, bloeit soms in 3 
kleuren, over het algemeen rood- 
bloeiend. Hoogstam. 

— Laburnum (Laburnum vulgare) 
Gouden regen. 

*Daphne cneorum. Groenblijvend 
heestertje, met klein blad en schit¬ 
terend roode bloemen. 

*— cneorum maximum, bloemen 
grooter dan van voorgaande . . 

— Mezereum album. Peperboompje, 
bloeitzeer vroeg met witte bloempjes 

— Mezereum rubrum, als vorige, 
met roode bloempjes. 

Desmodium pendullflorum, sierlijke 
halfheester, bloeit in Augustus met 
violet-blauwe vlinderbloemen . . 

Deutzia crenata. 

— crenata candidissima plena, zui- 
verwitte bloemen. 

— crenata II. roseo Pl. 

— gracills, laagblijvende heester, 
tijdens den bloei overdekt met 
witte bloempjes. 

— Pride of Rochester, met dubbele 
witte bloemen. 

— Vilmorinae, met zeer mooi blad 

Elaeagnus argentea, met zilverachtig 
blad. 

— edulis. Mooie heester met olijf- 
bruine takken en eetbare, roode 
vruchten in het najaar. 

* ERICA. (HEIDE.) 
Voor beplanting van Rotspartijen kunnen 

de verschillende soorten van Heide niet ge¬ 
noeg worden aanbevolen. Het is wen chelijk 
den grond met wat heidegrond of turfstrooi- 
sel te vermengen. Ook verdient het aanbe¬ 
veling, om bij strenge koude eene lichte be¬ 
dekking van dennentakken aan te brengen. 

Wanneer men van ééne 

Bloeitijd. Prijs p. st. 

0.90 

mk 

w 
W> 

MS 

Erica herbacea carnca. 

Bloeitijd. I Prijs p. st 

4 5 

q qc *Erica ciiierea. Laaggroeiend, met 
purperrose klokjes. 

q 35 *— herbacea alba, wit. 2-3 

q 3q *— herbacea carnea, rosé. Deze 
beide laatste bloeien reeds volop 
Februari of Maart, zoodra vorst of 
sneeuw voorbij is. 2—3 

0.30 Mackayana plena. Met fijne, 

q 2q dubbele, schitterend rosé bloempjes. 8 

0 50 * medlterranea hybrlda, met don- 
kerrose bloempjes 45 

0.75 tetrallx a,ba» witte dopheide . 

* — vagans alba, wit. 8 

*— rubra, donkerrose. 8 

0Deze beide laatste vormen gedron¬ 
gen polletjes, die zeer rijk bloeien. 

*— (Calluna) vulgaris Alportl. Met 
lange, slanke, grijsgroene takjes en 
donkerroode bloemen. 

*— vulgaris elata, lange takken, wit¬ 
bloeiend . 

soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 

55 6 55 55 55 55 55 55 ^ 55 55 



KONINKLIJKE KWEEKERIJ „MOERHEIM’ DEDEMSVAART. 10 

♦Erica vulgaris fl. pleno, dubb. heide, 
een der mooiste heidesoorten, met 
tallooze kleine dubb. lila bloempjes 

♦Escallonia organiensis. Sierlijke, 
lage, sterkvertakte struiken . . . 

Evonymus alata, met kurkachlige 
takken en mooie roode vruchtjes 

— europaea, Kardinaalsmuts . . . 
Fagus sylvatica atropurpurea, 

bruine beuk. 
Forsythia suspensa. Bloeit in het 

voorjaar met goudgele bloemen . 

— viridisslma. Bloeit vroeg met 
mooie gele klokjes. 

♦Oaultheria Shallon. Uitstekende 
rotsplant, met bruin gekleurde 
bladeren; blauwe bessen . . . . 

(ienista Andreana. Brem, bloeit met 
bruin gevlekte bloemen . . . . 

— praecox, bloeit met mooie witte 
bloemen. 

Hedysarum multijugum, met lange 
trossen helder violette bloemen 

liibiscus syriacus hybriden, in 
soorten. 

Hippophaë rharanoïdes, Duindoorn 

Hydrangea pan. gr. fl. Bloeit in 
Augustus met groote witte bloem¬ 
trossen . 

Hoogte Prijs 
in cM. per stuk. 

0.30 

0.40 

0.50 
0.35 

1.50/2.50 

0.40 

0.30 

0.75 

0.75 

0.60 

0.35 

0.70 

0.45 

0.30 

*ILEX AQUIFOLIUM. 
(HULST.) 

*Ilex aquifolium Camelliaefolia, 
Camellia-blad. 

*— aquifol. Golden King(NlEUW) 
Prachtige nieuwe Hulst met don¬ 
kergroene, goudgerande, groote 
bladeren van eenen onberispelij- 
ken vorm. Deze aanbevelens¬ 
waardige soort verwierf te Londen 
een 1 ste klas Certificaat. . . . 

*— aquifolium Golden Queen 

*— „ Goudbont . . . 

*— „ hodginsi. . . . 

* - aquifolium Mad. Briot, zilver- 
bont, grootbl., extra. 

*— aquifolium Perado . . . . 

*— „ Pernyi. Prachtige 
nieuwe soort met kleine bladeren; 
iets geheel eigenaardigs. Abso¬ 
luut winterhard. 

*— aquifolium pyramidalis (Bes¬ 
hulst). Deze variëteit brengt in 
het najaar een menigte vuurroode 
bessen voort. 

*— aquifolium Silver Queen. Zil- 
verbont, grootbl. 

70-80 
90 110 

120-130 

80—90 
90-100 

120-140 

100-120 
80 90 
90—100 

120-140 

70-80 
90 110 

90-100 
100-120 
120—130 

80-90 
100-120 

60-75 
75-90 

60-80 

60—70 
80-90. 
90-100 

1.— 

1.20 
1.50 

1.50 
1.75 
2.25 

1.50 

1.20 
1.50 
1.80 

1.— 

1.50 

1.50 
1.80 
2.25 

0.90 
1.20 

2.- 

2.50 

0.90 

0.90 
1.20 
1.50 

*Hex aquifolium Zilverbont . . . 

Itea virginica. Deze mooie heester 
bloeit in Augustus met witte bloe¬ 
men, het blad is glanzend groen 

♦Kalmla latifolia. Een der dank¬ 
baarste heesters, welke in Mei en 
Juni overdekt zijn met vleeschkleu- 
rige bloemen, die fraai afsteken 
tegen de donkergroene bladeren 

Kerria jap.fl.pl. Met dubbele goud¬ 
gele bloemen. 

♦Ledurn latifolium compactum, 
laagblijvend, bloeit in Mei met 
witte bloemen. 

♦Ligustrum lbota Mooie heester, 
met olijfgroen blad; bloeit met 
witte bloemen. 

*— Italicum, draagt zwarte bessen 

*— ovalifollum. Zeer geschikt voor 
het maken van heggen, ook solitair 
geplant zeer mooi. 

— Regelianum. Breed groeiende 
heester; groeit goed in de schaduw 

*— slnense, met kleine bladeren, 
bloeit in Juli met witte bloemen . 

Liquidambar styraciflua . . . . 
Amberboom. 

Lonlcera Ledebouri. Metbruin-roode 
bloemen. 

— tartarlca rubra. Bloeit met rosé 
bloemen. 

Magnolia alexandrina, met karmijn- 
roode bloemen. 

— Soulangeana. Beverboom, bloeit 
reeds vroeg in het voorjaar . . . 

— lialleana stellata, vroegbloeiend, 
met zuiver witte bloemen . . . . 

*Mahonia Aquifolium. Hulst Berberis, 
groeit overal, bloeit met gele tros¬ 
sen; de bladeren worden in het 
najaar rood-bruin .. 

Malus floribunda. Fraaie heester; 
in den voorzomer vele rosé bloemen 

— Scheideckeri. Sierappel met groote 
donkerrose bloesem. 

— spectabilis, dubbel wit . . . . 

*Muehlenbeckia nana. Groenblij- 
vende kruipende plant met donker- 
kergroene bladeren. 

♦Myrica cerifera. Wasgagel . . . 

Pavia macrostachya. (Zie Aesculüs) 

♦Pernettya speciosa, bloeit m. kleine 
witte bloempjes en is in het najaar 
bezet m. mooie roode of witte bessen 

Philadelphus coronarius, boeren¬ 
jasmijn . 

— grandiflorus, grootbloemige witte 
jasmijn. 

— inodorus, reuklooze jasmijn . . 

Hoogte 
in cM. 

70 90 

Prijs per 
100 stuks. 

30.- 

Wanneer men yan éénc soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls ran 8 stuks berekend. 

w 99 99 99 99 99 99 99 & ,, 99 

Prijs 
per stuk. 

1.- 

0.50 

0.75-1.25 

0.35 

0.50 

0.45 

0.35 

0.40 

0.60 

0.50 

0.75 

0.45 

0.45 

2.- 

1.75 

2.50 

0.50 

0.75 

0.70 

0.70 

030 

0.50 

0.75 

0.40 

0.50 

0.50 



REIODODENDRONS EN AZALEA’S. n 

in M. 
*Polygala Chamaebuxus purpurea. 

Kruipende struik, welke in Mei-Juni 
bloeit met purperen bloempjes . . 

Potentilla Friedrichseni, bloeit van 
Mei tot Sept. m. lichtgele bloempjes 

*Prinos glabra. Volkomen winter¬ 
hard, klein-blijvend groen struikje 

"Prunus Laurocerasus, Laurierkers. 

*— Laurocerasus Schipkaënsis, 
breed uitgroeiende soort, bladeren 
zijn veel kleiner dan van de gewone 
Laurierkers, volkomen winterhard . 

|e— Laurocerasus Schipkaënsis 
Reynvani, volkomen winterhard, 
pracht, pyramiden m. donkergr. blad 

— padus. Vogelkers 
— Plssardl. Sierpruim met bijzonder 

mooi bruin blad, bloeit wit . . . 
— triloba, bloeit vroeg met dubbele 

rosé bloemen. 
— virginiana, met kleine witte 
bloempjes. 

RHODODENDRONS en AZALEA’S. 

p. stuk. 

± iv» 

. iv. 
„ iv, 

♦RHODODENDRON. 

Van dit schoone plantengeslacht met donkergroene glanzige bla¬ 
deren, welke ook gedurende den winter het oog aangenaam aandoen, 
kan ik een zeer schoone collectie aanbieden, welke de meest moge¬ 
lijke variatie van rijkgekleurde bloemen oplevert. Op kleiachtige 
gronden moet de aarde met turfstrooisel worden vermengd, indien 
men de planten flink wil laten groeien en bloeien. Zij teelen het 
weligst in zwarte, liefst veenachtige tuinaarde. Een flinke bemesting 
met zuivere k 'emest kan in alle gevallen worden aanbevolen. 

De prijs hangt af van de grootte der planten en het aantal knoppen. 

Nieuwe RHODODENDRON HYBRIDEN. 

Allee, prachtige nieuwigheid, met groote trossen, p. stuk. 
groote, zuiver rosé bloemen, iets gelijkende op 
„Pink Pearl,” doch donkerder van kleur . . . 2.25 

Airs. E. C. Stirling. Prachtige, nieuwe variëteit 
met glanzende bladeren en rosé bloemen; enorm 
groote tros. Sterke planten met zeer veel knoppen. 2.— 

Pink Pearl, de schoonste vleeschkleurig rosé 
Rhododendron met enorm groote trossen en 
bloemen. Waardevolle nieuwigheid, welke 
zonder twijfel eene der schoonste is, die . 
thans in cultuur is. Om te vervroegen zoo¬ 
wel als voor perken is zij bizonder geschikt. 

| Sterke planten met knoppen 3.50 

White Pearl, witbloeiende variëteit der voor¬ 
gaande, moet zoo megelijk ’s winters gedekt 
worden, daar deze niet tegen strenge vorst 
bestand is. 

Sterke planten met knoppen.2.— 

RHODODENDRON-HYBRIDEN. 

Zware planten in bovenstsande soorten met veel knoppen 
p. st. f 0.60, f 0.80, f 1.- en f 1.25 

Extra zware planten met veel knoppen, 
p. st. f 1.50 h f 2.50 

De prijzen worden geregeld naar het aantal knoppen 
en naar de grootte in verband met de soorten. Wegens 
den enormen voorraad kan ik deze planten zóó billijk 
aanbieden. 

Bij afname van groote hoeveelheden voor perken of onder- 
beplanting onder hooge boomen, prijs per correspondentie- 

Abraham Lincoln, violetrood, donkere vlek. 
Album elegans, wit. 
Album grandiflorum, wit. 
Bertha Parson, lila rosé. 
Caractacus, zacht violetrood. 
Carl Alette, vurig donkerrood. 
Catawbiense grandiflorum, lila paars. 
Catawbiense grandiflorum album, wit, met zacht lila 

weerschijn. 
Celestum, rosé lila. 
Charles Dickens, donkerrood. 
Cliarlie Waterer, scharlakenrood, licht midden. 
Cuiiningham White, wit. 
Doncaster, schitterend donker karmijn. 
Duc. de Montpensier, licht, in dof steenrood overgaand. 
Duke of Connaught, karmozijnrood, licht midden. 
Edw. S. Rand, helder scharlakenrood. 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 

ft ff ft tf ff ft ff ff ff ff ff 



Azalea Balsaminaeflora. 
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RHODODENDRON-HYBRIDEN (Vervolg). 

Elfride, karmijnrose. 
Everestianum, rosé lila, groote tros. 
F. D. Godman, karmijnrood. 
Fastuosum fl. pl., dubbelbloemig, licht lila. 
General Grant, roserood. 
Glganteum, zacht karmijn. 
Glorlosum, vleeschkleur. 
Gomer Waterer, wit met zachten blos, grootbloemig. 
H. H. Hunneweïl, donkerrood. 
H. W. Sargent, karmijnrood 
J. H. Agnew, rose-lila getint met groengele vlek. 
John Walter, helderrood. 
Kettledrum, donkerrood. 
Lady Clermont, zachtrood, donkere vlek. 
Lady Eleonora Cathcart, wit, violet getint. 
Lee’s dark purple, donkerpaars. 
Lord Roberts, donkerrood met zwarte vlek. 
Madame A. Moser, rosé met gele vlek. 
Miss Milner, karmijnrood. 
Monsieur Thiers, helder karmijnrood. 
Mrs. John Waterer, zacht rood. 
Mrs. R. S. Holford, helderrood. 
Mrs. Tom Agnew, zuiver wit, bronzen vlek. 
Parson’s Gloriosum, rosé wit, gele vlek. 
Parson's grandiflorum rubrum, rood. 
Prince Camille de Rohan, wit met rosé, donkere pur¬ 

peren vlek. 
Princess Mary of Cambridge, centrum wit, lila rand. 
Princesse de Wagram, karmijnrood. 
Robert Croux, donkerrood. 
Sir Charles Buttler, zacht rosé. 
Sir Henry Havelock, bloedrood. 
Stephan Davies, karmijnrood, donkere vlek. 
The Strategist, licht rosé in rood overgaand. 

Rhododendron ponticuvn. 

— praecox. Alpenroos, welke zeer vroeg en rijk 
bloeit met schoone rozeroode bloemen . . . 

AZALEA. 

Prachtige grootbloemige heesters, welke in Juni en Juli 
in vele kleuren bloeien. Uitstekend geschikt voor het be¬ 
planten van perken of om te worden geforceerd. Zij laten 
in den winter het blad vallen. 

Azalea’s in soorten op naam.. .. j 
— mollis chinensis hybriden.j 

— mollis op stam, hoog 60—80 cM. 

— pontica, in kleuren. 

— Amoena, glanzend klein blad en met lila rosé 
bloemen, in Juni; winterhard. 

Azalea Balsaminaeflora (= -rosaeflora). Een 
der schoonste Azalea’s met groote dubbele, 
zalmkleurig roode bloemen, die aan Bal¬ 
saminen doen denken. Zeer rijkbloeiend. 
Wegens den lagen, eenigszins kruipenden 
groei, is dit een prachtige plant voor rots¬ 
partijen. Zij laat zich ook zeer goed in de 
kamer in bloei trekken. 

Prijs 
p. stuk. 

0.70 

0.60 

0.60 h 
1.—& 
1.50 

0.50 a 
0.60 

1.50 

1.25 

0.55 

Azalea Benigiri, steenrood, rijkbloeiend; een 
krachtige groeier, moet ’s winters gedekt. . . 

— Illumlnator, helder purperen bloemen; winter¬ 
hard . 

— Hinodigiri. Zeer rijkbloeiend met vuurroode 
bloemen; moet’s winters gedekt. Ook als kamer¬ 
plant zeer geschikt en gemakkelijk in bloei te 
trekken. 

— Kaempferi, met rosé bloemen; volkomen win¬ 
terhard. 

— Ledifolia alba. Buitengewoon rijkbloeiend met 
prachtige, groote, zuiverwitte bloemen. Vol¬ 
komen winterhard en een goede groeier . . . 

— Macrantha, lilarood; moet ’s winters gedekt . 

— Maxwelli, zeer groote enkele, rosé bloemen, 
volkomen winterhard. 

— Occidentalis, met witte bloemen, die aan de 
buitenkant rood gestreept zijn. Zeer welriekend' 
Volkomen winterhard. 

— Princess Mand, roodpurperen bloemen; moet 
’s winters gedekt. 

Rhodotypus kerrioides. Bloeit gedurende den 
geheelen zomer met groote witte bloemen; het 
blad gelijkt op dat van Kerria. De mooie zwarte 
vruchten geven aan de struik in het najaar een 
eigenaardig voorkomen. 

Rhus Cotinus. Pruikenboom, met groengele 
bloemen. 

- thyphina laclniata. 
sneden blad.... 

Fluweelboom met inge- 

Ribes alplnum. Kleinblijvend, zeer geschikt 
voor onderhout, de takken zijn witachtig . . 

— pensylvanicum. Het blad heeft in hel najaar 
een mooie herfsttint. 

— sanguineum. Roode Ribes, zeer vroegbloeiend 

Robinia liispida rosea. De roode bloemtrossen 
verschijnen van Juni tot September. De scheuten 
en bloemstelen zijn met roodachtige haren bezet 

Salix rosmarinifolia. Rozemarijn wilg, met 
blauwachtig blad. 

Sambucus nigra. Gewone vlier. 

— nigra laclniata, forschgroeiende heester met 
ingesneden blad. 

— racernosa plumosa. Bloemen groengeel, ge¬ 
volgd door mooie roode bessen. 

Shepherdia argentea (= Elaeagnus argentea) 

*Skimmia oblata. Zeer mooi struikje, in den 
winter roode bessen dragend. 

Spiraea Bumalda Ant. Waterer. 
heestertje; bloeit mooi rood 

— opulifolia. Sierlijke heester . 

— van Houttel. 

Laagblijvend 

Staphylea colchica, met witte bloemen . 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 

Prijs 
p. stuk. 

0.75 

0.75 

0.85 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

1.15 

080 

0.40 

0.40 

0.60 

0.40 

0.50 

0 35 

0.60 

0.35 

0.30 

ü.30 

0.45 

0.60 

1.— 

0.45 

0.35 

0.40 

0.50 

n n ' n 
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Prijs Prijs 

Stephanandra flexuosa. 
p. stuk. 
0.40 Viburnum Lantana. Deze heester heeft licht-grijze 

p. stuk. 

— Tanakae. Zeer sierlijke forsch groeiende 
heester. Het ingesneden blad kleurt zich in 

0.50 

wolachtige bladeren en witte bloemen. Zij geeft 
bessen, die eerst groen, daarna rood en eindelijk 
zwart worden. 0.45 

het najaar mooi rood. —- molle. Uitmuntende heester; houdt lang haar 

Symphorlcarpus glomerata. In het najaar met blad in het najaar. 0.40 

aardige roode vruchtjes. 0.40 — Opulus sterile. Echte Sneeuwbal, algemeen 

— racemosa. Radijsboompje, met mooie ronde 
witte vruchtjes. 0.30 

bekende heester met witte bloemen. 

— rhytidophyllum. NIEUW! Een nog zeldzame 
soort, met prachtig blad en geel-witte bloemen. 

0.50 

Syringa vulgaris. Gewone sering, paars . . . 

— vulgaris Charles X, violet, enkel. 

0.60 

0.90 

Een der mooiste. Absoluut winterhard . . . 1.— 

tomentosum. Bloeit met groote platte bloem- 
schermen . 0.45 

— vulgaris Marie Legraye, wit, enkel .... 0.80 
Weigelia amabilis. Flinke groeier met groot 

blad en rosé bloemen. 0.35 

Viburnum Carlesii. NIEUW! Met geurige witte — Eva Rathke, donkerroode Weigelia .... 0.45 
bloemen; uit Korea ingevoerd . .. 1.25 — LavalleY, karmijnrood. 0.45 

Picea pungens Moerheimi. 

O O O O Ö O 

Coniferen. 

Bijna alle soorten van Coniferen 
blijven ook des winters groen. Ze 
worden veelvuldig geplant zoowel in 
groepen of in perken en als alleen¬ 
staande boomen. Wil men schuren, 
muren of schuttingen aan het oog ont¬ 
trekken, zoo zijn daarvoor de Coni¬ 
feren bij uitstek geschikt. Op klei¬ 
gronden is het aanbevelenswaardig 
om den grond met turfstrooisel te 
vermengen. In alle geval moet vóór 
de planting de grond flink diep worden 
losgewerkt. 

De door mij gekweekte Coniferen 
zijn dikwijls verplant en hebben daar¬ 
door vaste kluiten, hetgeen de kans 
op goed aangroeien aanmerkelijk ver¬ 
hoogt. Men vraagt mij dikwijls hoe¬ 
veel stuks benoodigd zijn voor een 
perk. Dit kan men echter zelf ge- 
makkelijk uitrekenen, wanneer men 
nagaat, dat het aantal vierkante 
meters van de oppervlakte van het 
perk ook nagenoeg het aantal der 
benoodigde Coniferen aanwijst. 

De meest geschikte tijd om Coni¬ 
feren te verplanten, is van begin April 
tot einde Mei, en half Augustus tot 
half October. Ze worden in verschil¬ 
lende grootten geleverd en hoofd¬ 
zakelijk in de volgende soorten. 

Meestal worden de kluiten ingepakt 
in gaaslinnen, hetwelk bij het planten 
vooral niet mag worden verwijderd. 
Indien de grond droog is, maakt men 
de kluit vóór het planten wat vochtig. 

IN. B. Mijne Coniferen zijn met 
bizondere zorg gesnoeid, van 
onderen tot boven goed gevuld, 
en daardoor in één woord pracht¬ 
exemplaren te noemen. 
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Abies arizonica, zeldzame den waarvan de bast wit wordt als de berk. Vormt prachtige 
boomen met zilverblauwe naalden. 

concolor violacea, met lange blauwgroene naalden 

Nordmanniana, welbekende schoone Nordman Spar 

Cedrus atlantica glauca. Prachtige conifeer, met zeer mooie blauwe naalden. Solitairplant 

„ Deodora, zeer schoone conifeer met mooie, lange overhangende takken, dicht 
bezet met prachtige, lange, blauw-groene naalden. 

Cryptomerla Lobbi compacta. Groeit compact; kleurt zich in den winter mooi bruin¬ 
rood. Volkomen winterhard. 

Chamaecyparis (Cupressus) Lawsonl, gewone snelgroeiende donkergroene Cypres. . 
* i 

Alluml, mooi donker blauwgroen loof. 

Fraseri, zuilvormig, blauwgroen. 

Silver Queen, met zilverwitte uiteinden aan alle 
takken; de schoonste van alle zilverbonte . . . 

Triomf van Boskoop, een der schoonste met 
blauw-groen loof. 

Juniperus japonica aurea, met lange takken en geel loof. 

„ Pfitzeriana, met losse neerhangende takken. 

„ tamaricifolia, kruipend, zeer mooi voor rotspartijen, 40—60 cM. breed . . . 

„ virginiana elegantissima. 

„ „ glauca, blauwgroen. 

Plcea excelsa inverta, prachtige treurspar met neerhangende takken. 

„ pungens glauca Kosteri. Bekende blauwe spar, behoudt ook des winters haar 
prachtige blauwe kleur. 

PUNGENS MOERHEIMI, belangrijke verbetering van de voorgaande. De kleur der 
naalden is zeer helder blauw. (Zie afbeelding op bladz. 14.). 

Pseudotsuga Douglasi glauca elegans, Douglas-Den, mooie blauwgroene soort met lange 
naalden.•. 

„ „ „ Moerheimi, komt in vorm overeen met de vorige, maar 
groeit meer gedrongen en de kleur is helderblauw. 

Retlnospora squarrosa Veltchl 

obtusa aurea 

j 

I 

( 

i 

\ 

( 

i 

) 

t 

\ 

i 
i 
/ 

Hoogte in cM. 
Prijs 

p. stuk. 

60-70 f 1.50 
80-100 - 2.— 

100-120 - 2 50 

90-100 - 1.50 
100-120 - 2.- 
130-150 - 3.— 
150-170 - 5.— 

50-70 - 0.80 
80-90 - 1.25 
90 100 - 1.75 

120—150 - 2.— 
150-175 - 2.50 
250- 260 - 4.- 

125—140 - 2.— 

100-110 - 1 — 
110-120 - 1.25 
120 130 - 1.50 

120-140 - 1.20 
140—160 - 1.50 
160—180 - 1.75 

60-70 - 0.80 
70-90 - 1 — 

90—110 - 1.25 

70- 80 - 1 — 

130-140 - 1.20 
140-150 - 1 50 

120-130 - 1.25 
130-140 - 1.60 
140—150 - 2 — 

150-170 - 2.25 

80-90 - 0.80 
90- 100 - 1. 

100 120 - 1.25 
120-140 - 1.50 
140-160 - 2. 

90-100 - 1 60 
100- 120 - 2- 

70-80 

- 1 50 

- 0.80 
80 90 - 1.— 
90—100 - 1.25 

110-120 - 1.20 
130-140 - 1.50 

150 - 170 - 2. 

50-60 - 0 80 
60—70 - 1.- 

70 80 - 1.20 
80- 100 - 1.50 

120-140 - 2.50 

50- 60 - 1.70 
60-70 - 2 - 
70 80 - 2.40 
80 90 - 3. - 

120—140 - 1.50 
140- 150 - 2.- 
160-180 - 2 50 

110—130 - 2- 
140—160 - 3.- 

60 70 - 0.75 
80—90 - 1.~ 

120-130 - 1 40 
140-160 - 2.- 

60-80 - 1.- 
90 100 - 1.25 
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Retlncspora obtusa aureaYoungi 

gracilis 

Retlnospora Crippsi, schoon heldergeel. Volkomen winterhard 

plsifera filifera, met ijle neerhangende takken 

plumosa 

„ „ „ aurea, mooie goudgele Conifeer. 

Sciadopitys verticillata, Japansche parasol-den, prachtig, vooral als alleenstaande plant . 

Taxoctium distichum, Conifeer met zeer fijn blad, dat 's winters afvalt. 

Taxus baccata, bekende Taxus, mooie breede planten. Deze Conifeer leent zich bizonder 

goed tot het vormen van hagen. 

w „ aurea variegata, gedrongen groeiende goudbonte variëteit der voorgaande 

„ „ semperaurea. 

* fastigiata (hibernlca), zuilvormige Taxus. 

„ „ aurea variegata, zuilvormige goudbonte Taxus. 

„ „ nova. 

y pyramidalis Overeinderi, piramidevormig. 

Thuya occidentalis, bekende Conifeer, die veel gebruikt wordt voor het planten van heg¬ 
gen, waarvoor ze dan ook meer dan eenige andere plant geschikt is, 
daar zij, naar verhouding, weinig onderhoud vordert en prachtig 
ondoordringbare hagen vormt. 

* „ Lobbi semperaurea, goudgeel. 

n » Iutea, goudgeel. 

„ , Standishi. 

„ * Vervaeneana . 

„ „ Wareana aurea, geel., . . . 

Thuyopsis borealis glauca. 

M dolobrata. 

| 

i 
f 

Hoogte in cM. 
Prijs 

p. stuk. 

110-120 f 1.20 
130-140 - 1.50 
150-160 - 2.- 

60-70 - 1.25 
80-90 - 1.50 

100-120 - 2 — 

60-70 - 0.90 
80-90 - 1.20 

100—110 - 1.50 
120-130 - 1.80 

80-100 - 1.50 
110-130 - 2.- 

60-70 - 0.60 
80-90 - 0.80 

120 140 - 1.— 

140-160 - 1.25 

60—70 - 0.80 
80-90 - 1.— 

120-140 -12.— 

180—210 -20. 

150-160 - 1.75 

60-80 - 0.75 
90 -110 - 1.25 

120-130 - 2.- 

70-90 - 1 — 

70-90 - 1.- 

60—70 - 0.80 
70-80 - 1.— 

90—100 - 1.50 

60-70 - 1.-* 

80-90 - 1.25 
90—110 - 1.50 

70-80 - 1.— 

90-100 - 1.25 
70—80 - 1.- 

90—100 - 1.50 
110-130 - 2.- 

70-80 - 0.80 
100 - 120 - 1.- 

130—150 - 1.20 
160-180 - 1.50 

70-80 - 0.80 
140-150 - 1.75 

80-90 - 1.- 
90-100 - 1.50 

150-160 - 2.25 

110-120 - 1.25 

80-100 - 1.- 

100-120 - 1.25 
120-140 - 1.50 

120-140 - 1.60 
70-80 - 1.— 

80-90 - 1.25 
90—100 - 1.50 
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Vaste Planten. 
Gebruik en behandeling van Vaste Planten. 

I. Gebruik. 

Hoewel het gebruik van vaste planten in 
de laatste jaren in ons land beslist toe¬ 
nemende is, zijn ze toch nog niet zoo alge¬ 
meen bekend, dat enkele technische aan¬ 
wijzingen in mijn catalogus overbodig 
zouden zijn. 

In de eerste plaats zij er op gewezen, dat 
vaste planten zich in den regel niet leenen 
tot het vormen van bloemperken, zooals 
men dat met potculturen en bolgewassen 
gewend is. Eerste eisch bij het gebruik 
van vaste planten is dat men zich aan het 
terrein aanpasse. Men zette ze langs heggen, 
tusschen of aan den voet van heestergroepen, 
of wel in kleine groepjes van eenige van 
één soort bij elkaar in het gazon. 

Hun groote verscheidenheid in hoogte, 
bloeitijd, kleur, enz. verhoogt in niet geringe 
mate hun bruikbaarheid in tuinen en parken. 
Vanaf de twee en een halve meter hooge 
Eremurus-soorten tot de kleine kruipende 
rotsplantjes toe, vindt men ze in nagenoeg 
iedere hoogte, waardoor ze zoowel kale 
stammen en leelijke schuttingen, als lage 
steengroepen kunnen maskeeren. Er is geen 
tijd van het jaar, waarin men niet vaste 
planten in bloei kan treffen; zelfs in sneeuw 
en vorst zullen planten als Adonis en Kerst¬ 
roos nog bloemen dragen. En er is geen 
zoo ongunstige plaats te vinden of de een 
of andere vaste plant houdt het er nog wel 
uit; een heele reeks van rotsplanten gedijt 
het best op schralen grond in felle zon; 
een plant als Funkia verdraagt de donkerste 
schaduwplaatsen; verschillende planten 
groeien slechts in moeras of wel geheel of 
gedeeltelijk in het water. Ten dienste mijner 
lezers geef ik op bladzijde 18 eenige lijstjes 
van planten voor zoo’n speciale standplaats 
geschikt. Hun beschrijving en prijs vindt 
men verderop in den catalogus. 

Nog een voordeel bieden de vaste planten: 
men kan ze vereenigen tot zoogenaamde 

Border in de Kweekerij. • „borders/’ de vroolijke altijd bloeiende vaste- 
planten-randen. Achteraan langs een heg of 
schutting komen de hoogste, meer naar voren 

toe geleidelijk lagere; die planten zijn tevens zoo geschikt, dat vroeg- en laatbloeiende gelijkelijk zijn gemengd, 
zoodat het geheel den indruk maakt doorloopend in bloei te zijn; terwijl aan de combinatie van kleuren natuurlijk 
bizondere aandacht is gewijd. Men is zeker den geheelen zomer tot laat in den herfst vanuit de serre op frisch- 
bloeiende planten het uitzicht te hebben. Het spreekt vanzelf dat de samenstelling van een border groote kennis 
der planten vereischt. Sinds jaren belast ik mij hiermede gaarne ten dienste mijner clientèle, zonder eenige extra- 
kosten. Wil men een border samengesteld hebben, dan bedenke mep echter, dat de meeste zomerbloemen volop 
zon noodig hebben, en dat ook vaste planten ruimte innemen. Een verzoek om een border te tooveren aan den 
noordkant van een huis, of een verzoek om een border te ontwerpen, waarvoor niet minstens een breedte van 
drie meter beschikbaar is, moet op teleurstelling uitloopen. 

Tenslotte nog een laatste opmerking omtrent de vaste planten als snijbloemen. De border toch levert ook in 
dit opzicht al wat men wenschen kan. De meeste vaste planten zijn uitermate geschikt voor versiering binnenshuis 
en uit een tuin met vaste planten kan men het geheele jaar snijbloemen hebben, zooals de prachtige Delphiniums 
voor groote vazen, of de teere Anemonen voor tafelversiering. Die planten, die voor snijbloemen gebruikt kunnen 
worden, zijn in dezen catalogus met + voor den naam gemerkt. Bij enkele buitengewoon goede is het buitendien 
nog eens uitdrukkelijk vermeld. 
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11. Behandeling. 1 

Hoewel vaste planten niet veel eischen stellen, wat de cultuur betreft, is het raadzaam den grond voor het planten 
flink diep om te spitten en van meststoffen te voorzien. Indien men vóór den winter plant, moet men ze met een 
weinig stroo of ruigte voor de felle koude of voor het opvriezen bedekken, met uitzondering van die soorten, welke 
in den winter het blad behouden, zooals b.v. Arabis, Aubrietia, Campanula persicifolia, enz., daar deze onder de 
bedekking zouden verrotten. Wil men veel bloemen hebben, dan moet men na een paar jaren weer mesten. Ook vergete 
men niet, dat daar waar ze in de nabijheid van hooge boomen staan, deze altijd min of meer den grond uitputten. 

Behalve eenige uitzonderingen, waarbij dit vermeld is, en waarvan hieronder bovendien nog een lijstje volgt, 
kunnen alle hieronder aangeboden planten zonder de minste bedekking in den vollen grond overwinteren. Voor 
den rijkeren bloei van vele soorten, vooral die waarvan de bladeren in ’t najaar afsterven, is het goed ze gedurende 
den winter met een dun laagje blad of stroo te bedekken. 

De verzending der vaste planten geschiedt bij open weder in Maart, April en de eerste helft van Mei; voorts 
in de maanden Augustus en September. De beste tijd van planten is ongetwijfeld in het voorjaar, met uitzondering 
evenwel van de zeer vroeg bloeiende soorten, die bij voorjaarsplanting het eerste jaar niet zoo rijk zullen bloeien; 
het tweede jaar zal echter de bloei des te rijker zijn. Ook van deze soorten volgt hier een lijst. 

Planten, die ’s winters 
moeten worden gedekt. 

Agapanthus. 
Antholyza. 
Chrysanthemum indicum. 
Cyclamen. 
Montbretia. 
Pentstemon. 
Polygala chamaebuxus 

purp. 
Romneya Coulteri. 

Planten, die het best in 
Aug. en Sept. worden 

verplant. 
Adonis. 
Anchusa myosotidiflora. 
Anemone appenina. 
— nemorosa. 
— Pulsatilla. 
— ranunculoides. 
— sylvestris. 
Arabis alpina. 
Aubrietia. 
Caltha. 
Chrysanthemum 

Leucanthemum plenum. 
Doronicum. 
Epimedium. 
Eremurus. 
Erica herbacea. 
Geranium. 
Geum Heldreichi. 
Hepatica. 
Houstonia serpyllifolia. 
Hutchinsia alpina. 
Iberis. 
Megasia. 
Omphalodes. 
Papaver. 
Phlox amoena rosea. 
— divaricata. 
— setacea. 
— verna. 
Pioenen. 
Podophyllum Emodi maj. 
Polemonium. 
Potentilla nitida. 
Primula. 
Pulmonaria. 
Ranunculus aconitifolius 

fl. pi. 
Saxifraga. 
Synthyris reniformis. 
Tiarella. 
Trillium. 
Trollius. 
Veronica repens. 

Rotsplanten. 

Acaena Buchanani. 
Adonis. 
Ajuga reptans. 
Alchemilla major. 
Alyssum saxatile. # 
Anchusa myosotidiflora. 
Anemone appenina. 
— baicalensis. 
— dichotoma. 
— nemorosa. 
— pulsatilla. 
— sylvestris. 
Antennaria. 
Arabis. 
Arenaria. 
Armeria alpina. 
— Cephalotes. 
— Laucheana. 
Arnica sachalinensis. 
Aubrietia. 
Campanula carpatica. 
— garganica. 
Centaurea montana. 
Cotula squallida. 
Cyclamen. 
Dianthus. 
Genista. 
Gentiana. 
Geranium gr. fl. 
— nepalense. 
— sanguineum. 
Geum bulgaricum. 
— Heldreichi. 
— montanum. 
Gnaphalium. 
Gypsophila prostr. rosea. 
— repens. 
Helianthemum. 
Hieracium. 
Houstonia. 
Hutchinsia. 
Hypericum fragile. 
— olympicum. 
Iberis. 
Inula ensifolia. 
Lithospermum prostr. 
Mertensia. 
Nepeta Mussini. 
Nierembergia rivularis. 
Omphalodes verna. 
Orobus alatus. 
— albus roseus. 
— varius. 
Oxalis enneaphylla. 
Phlox amoena rosea. 
— divaric. Violet Queen. 
— ovata caroliniana. 

Phlox setacea. 
Potentilla nitida. 
Primula acaulis. 
— Auricula. 
— Bulleyana. 
— Cashmeriana. 
— rosea gr. fl. 
Saponaria. 
Saxifraga. 
Sedum. 
Sempervivum. 
Silene. 
Soldanella alpina. 
Stachys. 
Synthyris reniformis. 
Thymus. 
Veronica gentianoides. 
— rupestris. 
Vinca minor. 
Viola gracilis. 

Schaduwplanten. 
(Die met * verdragen de don¬ 

kerste schaduw.) 

Anemone nemorosa. 
— sylvestris. 

♦Asarum europaeum. 
♦Asperula odorata. 
Campanula latifolia. 
Convallaria. 
Cyclamen. 
Dodecatheon. 

♦Epimedium. 
♦Funkia. 
♦Helleborus. 
Hepatica. 
Lysimachia. 
Maianthemum. 
Orobus vernus. 
Podophyllum. 
Polemonium reptans. 
Primula acaulis. 
— elatior. 
— japonica. 
Pulmonaria. 
Ranunculus aconitif. 

fl. pl. 
Rodgersia. 
Soldanella montana. 
Spiraea Aruncus. 
Tricyrtus. 
Trillium. 
Uvularia. 

♦Vinca. 

Moeras- en Water¬ 
planten. 

Planttijd April tot einde Mei. 

Die met * plaatse men geheel 
in het water ter diepte 

van plm. 50 cM. 

Acorus Calamus. 
Alisma. 
Butomus. 
Calla. 
Caltha. 
Eriophorum. 
Glyceria. 

♦Hottonia. 
♦Hydrocharis. 
Iris Pseudacorus. 

♦Menyanthes. 
♦Nuphar. 
♦Nymphaea. 
Parnassia. 
Ranunculus Lingua. 
Sagittaria. 
Scirpus. 

*Stratiotes. 
Typha. 

♦Utricularia. 
♦Villarsia. 

Uazonplanten- en Sier- 
grassen. 

Agapanthus. 
Arrhenaterum. 
Bambusa. 
Bocconia. 
Cassia marylandica. 
Carex. 
Cimicifuga. 
Crambe cordifolia. 
Echinacea. 
Elymus. 
Ery throchaete palmatifida. 
Eulalia. 
Eupatoria purpurea. 
Gunnera. 
Gynerium. 
Harpalium. 
Helianthus. 
Heracleum. 
Imperata saccharifera. 
Inula macrocephala. 
Paeonia. 
Papaver oriëntale. 
Phalaris. 
Polygonum amplex. 

oxyphyllum. 
Rudbeckialac. Gold. Glow. 
Spiraea Aruncus. 
— venusta. 
Stipa. 
Telekia speciosa. 
Tritoma. 
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Een kijkje in de Vaste Plantenkweekerij. 

In de volgende lijst zijn de nieuwe en meest aanbevelenswaardige soorten onderstreept. 

Om de keuze der soorten gemakkelijk te maken, hebben we bovendien bij de meeste planten behalve een 
beschrijving, bloeitijd en hoogte aangegeven. De hoogte is echter alléén maar bij benadering op te geven, daar 
dit zeer veel afhangt van den grond waarin de planten komen, terwijl er ook verscheidene planten zijn, die eerst 
in het 2de of 3de jaar na de planting hun hoogte bereiken. De hoogte is aangegeven in cM. en de maanden waarin 
de bloeitijd valt door cijfers. 

De soorten, welke met een f gemerkt zijn, zijn geschikt voor snijbloemen. 

Acaena Buchananl, varenachtig, 
Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p. stuk. 

groenblijvend,zodevormend plantje, 
dat den grond met een mosachtig 
tapijt bedekt. 

Acanthus latifolius, met groote bla¬ 
deren en lange lichtrose bloemaren. 
Als gazonplant aan te bevelen. Ver- 
eischt een lichte bedekking van 
droog blad in den winter .... 150 6-8 

0.30 

0.25 
— spinosus, met groote bladeren en 

van stekels voorziene stelen . . . 70 7-8 0.30 
Achillea Eupatorlum, met goudgele 

vlakke bloemschermen op stevige 
stengels. 85 7-8 0.25 

— Eupatorium Parker’s var., de 

bloemschermen zijn eveneens goud¬ 
geel, maar eenigszins gebogen . . 85 7-8 0.25 

f— Millefolium Cerise Queen, met 
fijn ingesneden bladeren en fraaie 
kersroode bloemen. 50 7-8 0.30 

+— Millefolium Kelwayi, met schïtte- 

rend donker karmijnroode bloemen 50 7—8 0.30 
f— Ptarmica fl. pl., met een menigte 

dubbele sneeuwwitte bloempjes op 
stevige stengels. 60 7-8 0.20 

f Achillea Ptarmica grandifl. fl. pl., 

buitengewoon rijkbloeiend met dub¬ 
bele witte bloemen, die grooter zijn 
dan van de vorige. 

fAconltum autumnale, Herfst-Aco- 
nitum met prachtige donker paars¬ 
achtig blauwe bloemen. 

f— Californicum, bleekblauw. . . 

t - Fisheri, met donkergroen blad, 
dat zoo glanzig is, alsof het steeds 
met een doorschijnende vloeistof 
overgoten is. Zij brengt laat in den 
herfst een korte bloemstengel voort 
met groote helderblauwe bloemen 

f — japonicum, lichtblauw met purper 

— lycoctonum pyrenaicum, met 
zwavelgele bloemen. 

f — Napellus, met helderblauwe bloe¬ 
men . 

+— Napellus album, wit. Deze en 
voorgaande schoone sierplanten 
worden ook „Monnikskap” genoemd 

f— Napellus bicolor (variegatum), 
blauw met wit. 

Hoog Bloei¬ Prijs 
cM. tijd p. stuk. 

75 7-8 0.20 

90 9-10 0.15 

80 7 8 0.15 

50 

o
 

7 05 0.25 

80 7-9 0.20 

90 8—10 0.25 

100 7-8 0.15 

90 1 oc
 

0.15 

90 1 00
 

0.20 

Wanneer men ran ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 
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fAconitum rostratum fl. coerulea, 
nieuwe variëteit met lichtblauwe 
bloemen. 

f— Spark’s Var., zeldzame plant, 

zeer donkerblauw; de donkerste 
van alle. 

— Stoerkianum, prachtige plant met 
diepblauwe bloemen aan lange sten¬ 
gels . 

— volubile, violet. 
f— Wilsoni, nieuwe Aconitum met 

groote lichtblauw en violet ge¬ 
kleurde bloemen; bloeit begin Sep¬ 
tember. Nadat de hoofdstengel uit¬ 
gebloeid is, geven haar laag geplaat¬ 
ste vertakkingen nogtot eindOctober 
een menigte nieuwe bloemen . . 

Acorus Calamus, Kalmuswortel, oe¬ 
verplant .. 

Actaea, zie Cimicifuga. 
Adonis amurensis, zeldzame plant 

met fijn ingesnedèn blad en groote 
gele bloemen. Bloeit zeer vroeg. 

— amurensis fl. pL, dubbele varië¬ 
teit der voorgaande . 

— nadorkaki . 
— pyrenaica, deze plant heeft veel 

overeenkomst met A. vernalis, maar 
zij groeit forscher en de bloemen 
zijn veel grooter. 

— vernalis. De glanzend gele bloe¬ 
men steken fraai af tegen de fijn 
ingesneden groene bladeren . . . 

f Aetheopappus pulcherrimus (Cen¬ 
tauren pulcherrima). De vrij groote 
bloemen doen denken aan rosé 
bloemen van Centaurea imperialis 

Agapanthus umbellatus fl. albo, wit. 
Bovenstaande sierplant heeft lange, 
smalle bladeren en zeer fraaie 
bloempluimen. Men plaatst ze veel 
in kuipen, ’s Winters moeten ze op 
een vorstvrije plaats of in den kou- 
den bak of oranjerie worden bewaard 

Agrostemma coronaria atro-san- 
guinea, „prikneus,” donkerroode 
bloemen. 

Ajuga reptans atro-purpurea . . 

— reptans fol. arg. var., deze beide 
laaggroeiende bladplanten zijn zeer 
geschikt voor blijvende mozaïek- 
vakken. De bladeren der eerste 
zijn donkerbruin, die der andere 
zilverbont. 

Alchemilla major, Alpenplant met 
groengele bloemen. 

Alisma natans, oeverplant .... 
— Plantago, Waterweegbree. Wijd¬ 

vertakte bloemschermen met fijne 
lichtrose bloempjes. 

fAlstroemerla aurantiaca, een in 
’toog loopende plant met schitte¬ 
rend oranje bloemen; zeer geschikt 
voor snijbloemen. Het eerste jaar 
na de planting moet zij wat ge¬ 
dekt worden. 

Hoog Bloei- Prijs 
cM. tijd. p. stuk. 

130 7—8 0.25 

150 9—10 0.25 

120 9—10 0.15 

130 8-9 0.25 

9 10 0.35 

25 3—5 0.55 

25 3 5 0.30 

25 4-5 0.45 

45 4 0.60 

30 4—5 0.25 

80 I 7 0.40 

6 9 0.20 

7-8 0.20 

5—6 0.20 

30 5-6 0.30 

60 6-8 0.30 
0.15 

fAlyssum saxatile citrinum, rijk- 
bloeiend met zwavelgele bloemen 

f— saxatile fl. pl„ dubbelbloemige 
Alyssum met een massa schoone 
ronde, geel gekleurde bloemen. 
Evenals de vorige geschikt voor 
rotspartijen en randen. 

Amsonia salicifolia, blauw .... 

Anaphalis formosus, Heesterachtig 
plantje met zilvergrijs blad . . . 

Hoog Bloei- 
cM. tijd. 

5 
8-9 

Anchusa italica Dropmore var., 
Nieuw ingevoerde plant, die door 
haar hard blauwe bloemen en 
mooi donker groen zeer de aan¬ 
dacht trekt. 150 ( 7-9 0.25 

75 7—9 0.15 

Anchusa italica Opal, de bloemen 
dezer variëteit zijn van een lichter 
blauw dan die der Dropmore var. 

— italica Pride of Dover, met don¬ 
kerblauwe bloemen. 

— myosotidiflora, een plant uit den 
Kaukasus, met hartvormige blade¬ 
ren en fijne vergeet-mij-niet-achtige 
bloemen van mooie blauwe kleur 

Anemone appeninacoerulea, blauwe 
bloempjes; moet in het najaar ge¬ 
plant worden. 

— baicalensis, wit. 

— dichotoma, lief voorjaarsplantje 
met zuiverwitte bloemen .... 

— hupehensis, komt veel overeen, 
zoowel wat groeiwijze als bloei 
betreft met de Herfst-anemonen, 
alleen bloeit zij veertien dagen 
vroeger. De kleur is wijnrood . . 

t ANEMONE JAPONICA. 
60 k 90 cM. (9-10) 

(Herfst» Anemonen.) 

Onder de najaarsbloeiers kunnen de Herfst- 
Anemonen zonder twijfel tot de schoonste 
planten worden gerekend. Zij groeien in bijna 
eiken grond en brengen een menigte bloemen 
voort op een tijdstip, dat er anders buiten niet 
veel bloemen zijn. De stevige groote bloemen 
zijn goed bestand tegen koud en guur weer 
en zelfs eenige nachtvorsten schaden haar 
niet. Wanneer men een zacht najaar heeft, 
kan men dikwijls nog in November bloemen 
snijden. 

Ze moeten gedurende den winter met eenige 
ruigte worden gedekt. 

Anemone japonica Allee, belangrijke 

verbetering der variëteit Königin 
Charlotte, met bloemen van een 
frissche karmijnroode kleur met lila- 
rosé centrum. 

— japonica Coupe d’Argent, wiite 
variëteit met kelkvormige halfdub- 
bele bloemen. 

— japonica Qéante des Blanclies. 

Prachtvolle nieuwigheid met zeer 
groote zilverwitte halfdubbele bloe¬ 
men op stevige bloemstengels. De 
mooiste van de witbloeiende. . . 

150 7-9 0.25 

150 6-9 0.25 

25 4-5 0.25 

10 3-4 0.25 

30 0.30 

30 5-6 0.30 

50 8-9 0.35 

9—10 0.25 

9-10 0.25 

90 9-10 0.35 

Wanneer men van éóne soort 10 stuks bestelt, wordt de pr(js van 8 stuks berekend. 
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Hoog Bloei- Prijs 

Anemone japonica Honorine Jobert 
cM. tijd. p. stuk. 

(alba) wit. Gewone witte Japan- 
sche Anemone. Zeer losse en ele¬ 
gante groeiwijze. 9-10 0.20 

— japonica Königin Charlotte. Met 
groote lialfdubbcle bloemen, die op 
lange stengels zijn gezeten en aan 
de achterzijde lila-rood gekleurd 
zijn. 9-10 0.20 

— japonica Kriemhilde. De schaal- 
vormige halfdubbele bloemen zijn 
van een opvallend helder roode 
kleur. 9—10 0.45 

— japonica Lady Ardilaun. Groot- 
bloemig wit met stevige bloem¬ 
bladeren . 9-10 0.20 

— japonica Lord Ardilaun. De 
bloemen zijn groot, stevig en half- 
dubbel, van binnen sneeuwwit en 
aan de buitenzijde violetachtig. Zij 
bloeit rijk, heeft een gedrongen 
groeiwijze en donkergroene bla¬ 
deren . 9-10 0.25 

— japonica Loreley. Nieuwe va¬ 
riëteit met halfdubbele, schaalvor- 
rnige bloemen van een lila-rose 
kleur, iets donkerder dan Königin 
Charlotte. 9—10 0.25 

— japonica Mont Rosé. De bloemen 
dezer variëteit zijn goed gevuld en 
bereiken een middellijn van 9 cM. 
De kleur is zacht-rose, terwijl de 
uiteinden der bloembladeren even¬ 
als die der bloemknoppen karmijn- 
rose zijn. 9—10 0.25 

— japonica Prinz lieinrich Deze 
heeft een lage, gedrongen groei¬ 
wijze en geeft groote halfdubbele, 
donkerroode bloemen. De don¬ 
kerste der Herfst-Anemonen . . . 9 10 0.25 

— japonica rosea superba, grootbl. 
rosé. 9—10 0.25 

— japonica rubra. Oorspronkelijke 
soort met donkerroode bloemen, 
waaruit de variëteiten zijn ontstaan 9—10 0.25 

” japonica Whirlwlnd. Deze ver¬ 
scheidenheid kenmerkt zich door 
groote zuiver witte ingesneden 
bloemen, welker bloembladeren 
eenigszins gedraaid zijn .... 9—10 0.20 

Anemone nemorosa Robinsoniana. 
Prachtige grootbloemige voorjaars- 
Anemoon, met helder lilakleurige 
bloemen. Men plante deze liefst 
in het najaar. (Zie afb. blz. 22.) . 15 4-5 0.25 

— Pulsatilla. De groote paars- 
blauwe bloemen verschijnen reeds 
voor de bladeren. 20 3-5 0.20 

— Pulsatilla alba. Witte variëteit. 
Zij komt het best tot haar recht 
op een zonnige standplaats en op 
eenigszins kalkachtigen grond . . 20 3-4 0.20 

— Pulsatilla rubra. Nieuwe zeld¬ 
zame, bruin-roode variëteit . . . 20 3-4 0.25 

Hoog Bloei- Prijs 
cM. tijd. p. stuk, 

Anemone ranunculoides. Goudgeel 

— rlvularis. Witte bloemen, buiten- 

20 4-5 0.20 

kant lila. 30 7-8 0.30 

— sylvestris. Wit ....... 

f— sylvestris fi. pl., prachtige dub- 

40 4—5 0.25 

bele zuiver witte bloemen op lange 
stengels. 45 5-6 0.35 

Anemonopsis macrophylla. Uitjapan 
ingevoerde vaste plant, met kom¬ 
vormige bloemen van een violette 
kleur. Deze prachtige plant verlangt 
een beschaduwde standplaats . . 75 8 0.75 

Antennaria tomentosa candida. 
Kruipend plantje met glanzend wit 
blad, dat vooral in mozaïekvakken 
een schoon effect maakt .... 9 0.15 

Anthemis cupiana, m. witte bloemen 

f— Kelwayi, met goudgele bloemen 

0.25 

en fijn groen. 

fAiitherlcum llüastrum giganteum. 

50 6-9 0.30 

Met lange stengels, waarop mooie 
grootezuiverw. lelieachtige bloemen 90 6-7 0.30 

f— lillastrum major. De prachtige 
zuiverwitte bloemen dezer plant 
doen veel denken aan die der be¬ 
kende witte Lelies. Zij groeit het 
best in een eenigszins zandigen, 
humusrijken grond. 80 5-6 0.15 

f Antholyza paniculata major. De 
bloemen en bladeren dezer plant 
hebben veel overeenkomst met de 
Montbretia’s, maar de groeiwijze is 
forscher. Heeft eenige bedekking 
noodig. 

fAquilegia Helenae. Aanbevelens- 

6-7 0.20 

waardige Akelei, welke zich krach¬ 
tig ontwikkelt en rijk bloeit. Bloem 
donkerblauw met wit hart . . . 60 6—7 0.30 

f— hybriden. De Aquilegia's be- 
liooren tot de schoonste voorjaars¬ 
bloemen. Zij komen in verschil- 
lende kleuren-nuances voor . . . 

f— nivea grandiflora, deze is zuiver 

60 5-6 0.25 

wit en bloeit iets later dan de andere 
Aquilegia-soorten. 60 6-8 0.20 

fArabls alpina, lief alpenplantje 
met fraaie witte bloemen .... 

+— alpina II. pl. De dubbele 
15 4—5 0.15 

zuiverwitte bloemen zijn op stevige 
losse stengels gezeten en gelijken 
veel op zomerviolieren. Deze plant 
bloeit reeds in April en is daardoor 
onschatbaar voor bouquetwerk. Het 
is eigenaardig, dat deze dubbele 
variëteit veel langer en steviger 
bloemstengels geeft dan de be¬ 
kende enkele. 25 4-5 0.20 

f— alpina fol. var. Variëteit met 
zilverbonte bladeren, die ook dik¬ 
wijls gedurende den winter haar 
kleur behouden.. . . 15 4-5 0.20 

— alpina nanacompacta grandiflora. 
Deze variëteit onderscheidt zich 

door een lage gedrongen groeiwijze 
en de zeer groote sneeuwwitte 
bloemen. 15 4-5 0.25 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 
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Anemone Pulsatilla. 



VASTE PLANTEN. 2 H 

Hoog Bloei- Bloei- mm 

Arabis aubrietioides, met purperen 
cM. tijd. p. stuk. 

VOORJAARS ASTERS. 
cM. tijd. 

bloemen. 20 4-5 0.50 
Aster alpinus, lilablauw. 20 HU 

— caucaslca, laaggroeiend met witte 
5-6 Hl bloempjes. 10 4 0.50 — alpinus albus, zuiver wit . . . 20 5—6 

— Sturii, laagblijvende plant met witte — „ Qloire d’Orleans, groot- 
20 5-6 0.40 bloemen. 10 5-8 0.25 bloemig lilablauw . . . 

Arenaria caespitosa, helder groene 
zoden vormend; dit kruipende 

— „ hlmalaicus. Bloeit zeer 
vroeg met groote zuiver blauwe 

plantje is zeer geschikt voor mo- bloemen. 20 5 0.35 
zaïek vakken. 6-8 0.25 — alpinus Nancy Perry, NIEUW! 

— rotundifoHa, aardig witbloeiend 
kruipend rotsplantje. 

Laagblijvende Aster met zeer mooie 
5-6 7—8 0.35 lila bloemen. 20 0.55 

Armeria alphia, alpenplantje met — alpinus Nixe, Variëteit met fraaie, 
roode bloemhoofdjes, welke op ste- violetblauwe bloemen en klein geel 

20 vige stengels zijn gezeten. Dichte hart. 6-7 0.25 
zoden vormend, kan het zeer goed 

15 0.20 
f— alpinus superbus. Zeerrijk bloei- 

voor randen worden gebruikt . . 6—7 ende lichtblauwe variëteit. . . . 20 5-6 0.35 

fArmerla Bees* Ruby. NIEUW! 
Prachtige verbetering van de A. t HERFST-ASTERS. 

Cephalotes, metgroote helderrose 
bloemhoofdjes. Als snijbloem 

(8-10) 

voor kleine vaasjes bijzonder aan 60 Het is zeer aan te bevelende Herfst-Asters 
te bevelen. 6-7 0.45 te planten langs opgaand hout of heester- 

70 parken, of in de voorste regels er tusschen. 
Niet alleen vroolijken ze op deze wijze den 

Armeria Cephalotes splendens, 
tuin laat in het najaar op, maar leveren ook 
een uitmuntend materiaal voor bouquetten. 

helderrose. 40 6-7 0.25 Aster acris. Met stervormige, lila- 
— Laucheana alba, wit. 20 6-7 0.20 roode bloemen. 75 8-9 0.25 

— „ rosea, mauve . . . 20 6-7 0.20 — Amellus Beauté parfaite. Met 

— „ splendens, heirose . 20 6-7 0.20 donkerviolette bloemen. 70 8-9 0.45 

Arnebia echioides. De in menigte — Amellus cassubicus. Een der 

verschijnende heldergele bloemen, mooiste Amellus-soorten, laag- 

vertoonen bij het ontluiken donker- groeiend en bizonder rijkbloeiend 
40 k bruine vlekken, die later weer ver- met fraaie paarse bloemen . . . 8-9 0.30 

dwijnen. 20 5—9 0.85 — Amellus üruppenkönigin. De 50 

Arnica sachalinensis. Nieuwe uit plant is sterk vertakt en geeft een 

China ingevoerde plant met groote menigte lavendelblauwe bloemen . 35 8-9 0.45 

heldergele bloemen. 40 5—6 0.35 — Amellus King Qeorge. Nieuw. 

Arrhenaterum bulbosum fol. var. Extra grootbloemige variëteit met 

Bont siergras. Zoowel geschikt groote trossen blauwachtig violette 
8-9 1.20 voor potcultuur als voor den vollen bloemen, centrum goudgeel . . . 

grond . 25 0.25 — Amellus Madame E. Üauguin. , 
f Artemisia lactiflora. Zeer schoone Nieuwigheid met rechtop groeiende, 

plant met rechtopstaande bloem¬ 
stengels met een menigte fijne wel- 

goed vertakte bloemstengels en 
schoone roode bloemen .... 45 8-9 0.75 

riekende roomwitte bloemen. Bloeit — Amellus Mad. Poichauvin. Prach- 
in een tijd, dat bloemen schaarsch tige groote roode bloemen; zeer 60 
worden. 150 9—10 0.25 rijkbloeiend. 

80 
8-9 1.— 

Asarum europaeum. Bizonder ge- — Amellus Mrs. Perry. 8-9 0.35 
schikt voor beschaduwde plaatsen 0.15 — Amellus Perry’s Favourite. Met 

fAsclepias liicarnata. De bloemen mooie rose-lila bloemen, verdient 
8-9 0.25 van deze plant zitten in schermen aanbeveling. 

bijeen en hebben een donkerroze- — Amellus Preciosa. Met schoon 
roode kleur. 75 8-9 0.20 gevormde bloemen van donker- 

f— tuberosa, prachtig oranjekleurig 60 8—9 0.25 paarse kleur. 8-9 0.30 

Asperula odorata, Lieve Vrouwen- 
bedstroo. Bloeit met witte bloemen. 

— Amellus rubellus. De rijkvertakte 
planten bloeien met schitterend 

60 8-9 0.25 Goede schaduwplant. 20 6 0.20 lila-rose bloemen. 

Asphodelus tauricus. Met fijn blad — Amellus Rud. üoethe. Zonder 

en lichtgele bloemen. 75 6-7 0.30 twijfel een van de mooiste Amellus- 
soorten. Bloeit bijzonder rijk met 
groote lavendelblauwe bloemen. De 
bloemen bereiken een doorsnede 
van circa 6 cM. 8-9 0.65 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfis van 8 stuks berekend. 
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Aster Amellus Schone von Ronsdorf. 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p. stuk. 

De groote bloemen zijn ongeveer 
6 cM. in doorsnee en van een 
mooien vorm. De kleur is prachtig 
lila-rose. 45 9-10 0.45 

— Amellus Wienholtzi. Fraaie varië¬ 
teit met lichtrose bloemen. Van de 
rosé AmelJus-soorten is deze nieuwe 
variëteit de lichtst gekleurde. . . 

— Beauty of Colwall. Deze opval- 

50 
60 

8 0.55 

lende nieuwe Aster heeft zuiver 
dubbele bloemen van een schoone 
lavendelkleur; zeer rijkbloeiend. 
Eén stengel levert reeds een bou- 
quet op zichzelf op. Deze bekroonde 
nieuwigheid is de eerste volkomen 
dubbele Aster. 120 8-9 0.25 

Hoog Bloei- Prijs 
cM. tijd. p. stuk 

Aster Bianca. Nieuw! kleinbl. wit . 120 9—10 0.50 

— Climax. Deze Aster bloeit zeer 
laat en tevens zeer rijk met groote 
lavendelblauwe bloemen en stroo- 
geel hart. 150 10 0.25 

— cordifolius Ideal, licht mauve . 100 9—11 0.30 
— cordifolius magnificus, donker 
lila. 120 9-11 0.35 

— cordifolius Photograph. Met 
groote trossen kleine helderlila 
bloempjes. Bijzonder geschikt voor 
bouquetten. 80 9—11 0.50 

— diffusus Datchi. Bloeit zeer laat 
met kleine witte bloempjes . . . 100 10—11 0.25 

— ericoides Ophir. Met zacht rosé 
bloemen. 90 10 0.30 

— hybridus Lutetia, rij k- 
bloeiende Aster met groote 
losgevonnde bloemen van een 
zacht lila rosé kleur ... 80 9—10 0.30 

hybr. Mr. S. A. de (Jraaff, 
een rijkbloeiende nieuwe va¬ 
riëteit met witte bloemen 120 9—10 0.35 

—■ ibericus Ultramarin. Bizon- 
der schoont* nieuwe Aster, 
met een menigte schitterend 
donkerpaars gekleurde bloe¬ 
men. Een der beste voor 
snijbloemen. 60 8—9 0.30 
laevis pulcherrimus, lila . 200 9—10 0.30 

— Lustre. Qroote halfdubbele 
helder rosé bloemen; rijk- 
bloeiend.100 9—10 0.35 

*» 
— Maidenhood. Witte vorm 

van ericoides. 120 9 — 10 0.50 

— Mesa grande speciosus 

grandiflorus, zie Erigeron. 

— Miss Willmott. Halfdubbele 
variëteit met helderblauwe 
bloemen. 90 9 — 10 0.40 

— Mrs. Berkeley, zeer laag- 
groeiend, wit, kleinbloemig . 30 9—10 1.50 

— Mrs. Perry improved. 
' NIEUW!. 9—10 0.55 

Wanneer men yan ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls yan 8 stuks berekend. 

» 9i 91 19 11 ^ 91 91 91 99 99 91 & 11 91 

— Glory of Colwall, prachtige 
nieuwe soort met een massa 
groote dubbele zacht lila- 
kleurige bloemen op stevige 
stengels.140 9—10 0 30 
liybridus Lavendel, met la¬ 

vendelblauwe bloemen . . 150 9—10 0.30 

Aster Beauty of Colwall. 

— Mrs. Frank Brazier. Helder¬ 
blauw op lange stelen. . . 120 9—10 0.30 

— Nancy Ballard. Bloeit zeer 
lang vanaf eind September 
met een menigte groote dub¬ 
bele purper-Iila bloemen . . 90 9—10 0 35 

— Novae-Angliae Lill Fardell, 
grootbloemig rosé .... 125 9—10 0.25 

— Novae-Angliae Mrs. S. T. 
Wright. De bloemen zijn 
fraai rose-purper. 150 9—10 0.40 
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Aster Novae-Angliae Ryecroft Pink. 
Een der beste Asters met groote 
bloemen van een mooie rosé 
kleur. 

Hoog 
cM. 

130 

Bloei¬ 
tijd. 

9-10 

Prijs 
p. stuk 

0.30 

— Novae-Angliae Ryecroft Purple. 
Grootbloemig met prachtig purper- 
blauwe bloemen. 130 9-10 0.30 

— Novae-Belgii Edna Mercia, 
helderrood. 120 9 0.25 

— Novae-Belgii Feltham Blue. 

Zeer rijkbloeiend met geel centrum. 
De stevige, rechtopstaande stengels 
vertakken zich vanaf den grond. 
De plant is een en al bloem van 
boven naar beneden . 120 9 0.35 

— Novae -Belgii Flnchley White. 
Een der beste witte Herfst-Asters. 120 9 0.30 

— Novae-Belgil Well’s White. 
Grootbloemig wit. 9 0.50 

— Novae-Belgii White Queen, 
zuiver wit. 100 9 0.30 

— paniculatus W. J. Grant. 
Groote takken met kleine lichtlila 
bloemen.. . 100 9-10 0.30 

Peggy Ballard. Een „Beauty of 
Colwaïr in het klein. De stevige 
stengels dragen een groote menigte 
lila-rose bloemen die eerst geheel 
dubbel zijn, doch langzamerhand 
halfdubbel worden. In Sept. 1910 
te Londen bekroond. 90 9—10 0.35 

— Perry’s Blue. 100 9-10 0.40 

— „ Mauve. 100 9—10 0.40 

— „ Pink Improved, rosé . . 100 9-IO: 0.50 

Shorti, lila. 100 9-10 0.25 

— St. Egwin. Deze nieuwe sterk 
vertakte Aster heeft roseroode platte 
bloemen, welke 3V2 cM. in door¬ 
snede zijn. 100 9-10 0.35 

Thomsoni. Zeer aanbevelens- 

waardige soort, die reeds in Juli 
begint te bloeien en onafgebroken 
tot in Nov. doorbloeit met groote 
zachtblauwe bloemen op lange stelen. 
Een der beste zomerbloeiende Asters 50 7-10 0.55 

Aster Thomsoni nanus, groeit 
lager en bloeit rijker dan de vo¬ 
rige. Zeer geschikt voor rots¬ 
partijen en steengroepen . . . 30 

Aster tradescantia, wit. 100 9-10 

— vimineus, wit. 100 9-10 0.30 

fAstilbe Davidii, zeer decoratieve 
plant, afkomstig uit China. De ko¬ 
lossale bloemtrossen hebben een 
donker purperroode kleur.... 180 8-10 0.20 

Aster Thomsoni namis. 

f Astilbe Grandis. Destengels dragen 
60 — 75 cM. lange witte bloem- 
pluimen. 

0 

Hoog 
cM. 

180 

Bloei¬ 
tijd. 

7-8 

Prijs 
p. stuk. 

0.25 

fAstilbe Grandis rosea magnifica 

Nieuw. De geheele habitus der 
plant komt veel overeen met de 
bekende A. Grandis, die een 10- 
tal jaren geleden uit China is 
ingevoerd, waarvan echter het 
wit der bloem niet helder genoeg 
uitkomt. Van deze nieuwe door 
mij gewonnen variëteit, hebben 
de bloemen, die ook grooterzijn 
dan die der A. Grandis, een prach¬ 
tige zuiver rosé kleur. Getuig¬ 
schrift v. Verdienste Aug. 1916 . 130 7-8 0.55 

Wanneer men van tféne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 
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Prijs 
p. stuk. 

Wanneer men ran ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 
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Astilbe Betsy Cuperus. 

tASTILBE HYBRIDA. «oog moei- ^ 
Vele van onderstaande Astilben zijn in de 

laatste jaren in mijne kweekerij ontstaan uit 
kruisingen van verschillende soorten met 
Davidii-Astilben. Uit 20.000 zaailingen zijn 
een 20-tal afgezonderd en doorgekweekt, 
waarvan er 4 een Certificaat eerste klasse 
en 7 een Getuigschrift van Verdienste ver¬ 
worven hebben. Deze Astilben munten niet 
alleen door hun kleur maar vooral ook door 
hunne bloeiwijze uit. Sommige hebben recht¬ 
opstaande meterlange stengels, andere weer 
losse overhangende trossen. Op deze collectie 
moet voor tuinversiering en snijbloemen bi- 
zonder de aandacht worden gevestigd. 

fAstilbe hybr. Anneke Schimmel- 

penninck, met lage gedrongen tros. 

De bloemen zijn wijnrood. Een 
zeer aparte tint.100 7—8 0 85 

f— hybr. Avanlanche, met een 
overvloed van sneeuwwitte bloem¬ 
trossen op lange stengels .... 0.30 

fAstilbe hybrida Betsy 
Cuperus. De fraai af¬ 
hangende tros, die min¬ 
stens 50 cM. lang wordt, I prijkt des zomers gedu¬ 
rende eenige weken met 
een schat van witte 
bloemen met rosé hart. 
De helderrose kleur 
heeft echter de overhand 

fAstilbe hybr. Brunhilde. 
De vederachtige bloem¬ 
trossen hebben een crème 
rosé kleur. 

f— hybr. Ceres, met lila 
bloemtrossen aan rijk ver¬ 
takte stengels. 

f — hybr. Freule H. van den 

Bosch, met fijn loof en 

rechtopstaande stengels. 
De tallooze bloemen heb¬ 
ben een schitterend roode 
kleur, tot dusver geheel 
onbekend onder de Astil¬ 
ben. Getuigschrift v. Ver¬ 
dienste, 24 Aug. 1916. . 

— hybr. Gloria, met dichte 
vederachtige donkerrose 
bloemtrossen. Getuig¬ 
schrift le klasse, Amster¬ 
dam 8 Juni 1915. . . . 

f— hybr. Gruno. Een van 
de mooiste snijbloemen. 
Losse tros met zachtrose 
bloemen . . ... 

fAstilbe hybr. Jo Ophorst. Hoogst 
elegante lange tros met donker 
purperroode bloemen. Certif. le 
Klasse. Aug. 1916.150 

7-8 

7—8 

7-8 

7-8 

7-8 

8 0.65 

fAstilbe hybr. Koning Albert. 
Deze Astilbe, die men waarlijk 
een koning onder de Astilben kan 
noemen, bezit meer dan 2 M. 
lange rood aangeloopen stengels, 
waarvan de tros alleen reeds een 
lengte van 1 M. bedraagt. De 
bloemen zijn groot en zuiver wit. 
Wij hebben deze plant zoo ge¬ 
noemd uit sympathie voor de 
heldhaftige figuur van Koning 
Albert van België. Certif. le 
Klasse Aug. 1916 . 200 7-8 0.85 

fAstilbe hybr. Lachskönigln, licht 
zalmkleurig. 7-8 0.35 

f — hybr. Lumineux. Met groote 
karmijnroode bloemtrossen . . . 100 7—8 0.45 
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fAstilbe hybr. Marguérlte Gravin 

Hoof 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p. stuk 

van Regteren Limpurg. Het blad 

dezer nieuwe soort doet eenigszins 
denken aan dat van A. Grandis. De 
bloemstengels zijn buitengewoon 
krachtig en beginnen zich reeds 
dicht boven den grond te vertakken 
en bloemtrossen te vormen, zoodat 
de tros zelf ruim 1 M. lang is. De 
zeer fijne franjeachtige bloemen 
zijn helderrood met donker lila 
getint. Zeer decoratieve plant . . 150 7-8 0.55 

f - hybr. Maria van Leeuwen. Vrij 
hoog groeiende variëteit met bui¬ 
tengewoon lange trossen, welker 
kleur rosé is met een mat lila 
weerschijn. 180 7-8 0.85 

f— hybr. Marie Gravin van Lim- 

burg Stirum. De bloem heeft de- 
zelfde kleur als die van A. hybr. 
Moerheimi, maar de trossen zijn 
langer., . . . 190 7-8 0.80 

fAstübe hybr. Metalmmink. Met 
j dichte rosé bloemtrossen. Zeer 

aanbevelenswaardig. Getuigschr. 
v. Verdienste Aug. 1916 . . . 150 7-8 0.65 

fAstilbe hybr. Mevrouw Annie van 
Laren. Lage gedrongen planten 
met groote dichte lilarose pluimen 60 7-8 0.85 

f — hybr. Moerheimi. Enkele jaren 
geleden in mijne kweekerij ontstaan 
uit een kruising van A. Davidii 
met een andere hybride; met den- 
zelfden krachtigen groei als eerst¬ 
genoemde. De elegante rechte 
bloemstengels bereiken een hoogte 
van 70 cM., de kleur der bloemen 
is roomkleurig wit. Zonder twijfel 
een der beste en fraaiste nieuwig¬ 
heden der laatste jaren. 

1 

150 7-8 0.35 

f hybr. Peach Blossom. Zeer fijne 
perzik-bloesem kleur, dicht gevulde 
trossen; een der beste soorten om 
te trekken. 50 6-7 0.30 

f — hybr. Prinses Juliana. De lange 
stengels vormen losse en sierlijke 
trossen, welke helder karmozijn- 
rose gekleurd zijn. 100 7-8 0.35 

fAstilbe hybr. Prof. van der 
Wielen. De reusachtige sterk- 
vertakte stengels dragen tallooze 

| fijne zuiverwitte bloempjes . . 180 7-8 1.20 

fAstilbe hybr. Pyramidal. Met 
sterke zuiverwitte bloemtrossen . 7—8 0.30 

f— hybr. Queen Alexandra. Zacht- 
rose met dicht gevulde bloemtros¬ 
sen. Deze soort is bizonder ge¬ 
schikt om te trekken. 50 6-7 0.30 

f hybr. Rosa Perle. Dicht pyra- 
mide vormige stengels met zacht- 
rose bloemen. 60 8 0.30 

fAstilbe hybr. Rutlllans, karmijn¬ 
kleurige vederachtige bloemtrossen 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

7-8 

Prijs 
p. stuk. 

0.35 
f— hybr. Salland. Ontstaan uit een 

kruising met A. Davidii. Zij heeft 
denzelfden groei als deze laatste, 
echter zijn de stengels veel krach¬ 
tiger en geven losse roode bloem¬ 
trossen. Een voortreffelijke snij¬ 
bloem . 180 7-8 0.45 

f— hybr. Solférino. Bloemtrossen 
zijn schitterend purper. 120 8 0.35 

f - hybr. Tamarix, met ijle donker- 
roode stengels en roode bloempjes, 
waardoor de trossen aan takken 
van Tamarix doen denken . . . 60 7-8 1.15 

f — hybr. Venus, vroegbloeiend; komt 
in groeiwijze met „Ceres” overeen, 
doch is wat hooger. Ze heeft echter 
schitterend purperrose bloemtrossen 7-8 0.35 

f— hybr. Vesta, licht lilarose bloem¬ 
trossen . 75 7-8 0.35 

f— hybr. Walküre, helderrose met 
zalmkleurige weerschijn .... 75 7—8 0.35 

f— hybr. W. E. Gladstone, munt 
uit door losse stevige bloem¬ 
stengels en buitengewoon forsche 
groeiwijze. De witte bloemen zijn 
zeer mooi. 7-8 0.30 

f— rivularis. De bloem lijkt veel op 
die van Spiraea’s,doch is grooter. Ze 
groeit het liefst in vochtigen bodem 100 7-9 0.25 

f— rivularis major gigantea . . . 150 7—9 0.50 
f — Thunbergii delicata, nieuwig¬ 

heid met lange trossen en zuiver 
zacht-rose bloemen. 150 7-9 0.55 

f— Thunbergii Moerheimi. Deze in 
mijne kweekerij ontstane Nieuwig¬ 
heid is een belangrijke verbetering 
der A. Thunbergii. Zij is een der 
schoonste Astilbes en bloeit met 
zeer groote trossen van kleine 
zuiverwitte bloemen. 80 7-9 0.30 

Astrantia carniolica rosea, bloeit 
met mooie helderrose bloemen . . 60 7 0.35 

AUBRIETIA. 
Deze kunnen tot de mooiste en dankbaarste 

rotsplanten worden gerekend. Ze nemen eiken 
grond voor lief cn vroeg in April en Mei zijn 
de lage kruipende plantjes met een massa 
bloemen overdekt in de meest verschillende 
kleuren-nuances tusschen rosé en paars. 

Aubrletla Crimson King, levendig 
karmijnrose.. 4-5 0.35 

— deltoidea,bloeitzeervroegmet hel¬ 
derblauwe bloemen. Laaggroeiend. 4-5 0.35 

— br. Mules. Schitterend violet 
gekleurde bloemen. 4—5 0.35 

— Fire Klng, diep karmozijn . . . 4-5 0.35 

— graeca, heeft veel overeenkomst 
met A. deltoidea, alleen zijn de 
bladeren en bloemen iets grooter; 
de laatste hebben een violetblauwe 
kleur. 4-5 0.30 

Wanneer uien yan ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 
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Aubrietla Hendersoni, paarsrood . 

— H. Marshall, donker purper-violet 

— Lavender. Deze nieuwe Aubrietia 
onderscheidt zich door prachtig 
lavendel-blauwe bloemen. Eén van 
de mooiste. 

— Moerh£lmL Deze prachtige nieuwe 
variëteit, in mijne kweekerij ont¬ 
staan, onderscheidt zich van de 
voorgaande niet alleen door de 
grootte van bloemen, maar ook 
door de mooi zacht mauve kleur 

— Mrs. E. M. Crosfield. 

— Mrs. Lloyd Edwards. Grootbloe- 
mig met schitterend donker pur- 
perblauwe bloemen. 

— Prlchard’s A I, donker violet. . 

— Purper Teppich, purper. . . . 

— Purple robe, purperrood . . . 

— tauricola. Zeer laaggroeiend met 
donkerblauwe bloempjes . . . . 

— Wallacel, mauve. 

Bambusa Melake. Prachtige winter¬ 
harde bamboeplant met groote 
donkergroene ingesn. bladeren. Ze 
heeft een oostersch aanzien . . . 

— nana . 

— scriptoria. 

— viridi striata. 

Baptisia australis. Met violet-blauwe 
vlinderbloemen. 

fBarbarea vulgaris fl. pl. Met 
sterkvertakte trossen, waaraan een 
menigte kleine dubbele goudgele 
bloemen. 

Betonica grandiflora superba. Deze 
vaste plant heeft lange stengels 
met schoone roode bloemen . . . 

Bidens dahlioides. De bladeren zit¬ 

ten in een rozet bijeen; de lila 
bloemen gelijken op enkelbloemige 
Dahlia's. 

fBocconia jap. (cordata). Zeer 
schoone decoratieplant met grijs¬ 
groene bladeren, waarboven de 
sierlijke stengels met licht rosé 
bloempluimen zeer schoon uitko¬ 
men. Alleen of in een groep van 
3 of meer planten bij elkaar in een 
gazon geplaatst, maakt deze plant 
zeer veel effect. Zij verlangt een 
lichte bedekking in den winter. . 

+— microcarpa. De bladeren zijn 
aan de onderkant geheel wit . . 

Buddleya variabilis var. magnlfica, 
zie onder „Boomen en Heesters.” 

Buphthalmum saliclfolium. Bloeit 
zeer rijk met een menigte goud¬ 
gele bloemen. Het blad is smal 
als van een wilg. 

Butomusumbellatus, „Zwanebloem” 
oeverplant met prachtig purper- 
roode bloemschermen. 

Hoog Bloei- Prijs Hoog Bloei- Prijs 
cM. tijd. p. stuk. cM. tijd. p. stuk. 

4—5 0.35 Calamintha grandiflora, blauw . . 6-7 0.55 

4—5 0.35 Calimerls incisaefolia alba . . 50 5-8 0.40 

— incisaefolia rosea. 50 5-8 0.30 

Calla palustris, Oeverplant, met witte 

0.35 
bloemen als een Aaronskelk . . . 30 5-6 0.15 

4 —5 
Calluna, zie onder „Boomen en Hees- 

ters.” 

Caltha palustris, Dotterbloem. Vroeg- 
bloeiende gele moerasplant . . . 

— palustris fl. pl. Dubbele dotter- 

25 4-5 0.15 

4-5 0.35 bloem; moerasplant met groote dub- 

4-5 0.35 
bele goudgele bloemen ..... 25 4-5 0.15 

Caltha pal ustrisliortulanusBudde 

4—5 0.45 NIEUW. Eenige jaren geleden 

4-5 0 35 ontving ik van den Heer J. K. 
Budde, hortulanus te Utrecht, een 

4—5 0.35 pakje zaad van een half dubbele 
4—5 0 35 Caltha palustris, die ik toen in 

den handel gebracht heb onder 
i 

4-5 0.35 
den naam van C. palustris semi- 
plena. Onder de zaailingen bevond 

4—5 0 35 zich een enkele plant die uit¬ 
muntte door enorme bloemen, 

180 

60 

0.85 

0.50 

gelijkende op een Cactus Dahlia 
welke door mij onder bovenstaan- 
den naam werd doorgekweekt 25 4-5 1.- 

100 0.55 Caltha palustris monstrosa plena. 

120 0-55 
Zeer grootbloemig. 

— palustris nana plena. Laaggroei- 

25 4-5 0 35 

100 5-7 0 30 
ende dubbele Dotterbloem. . . . 25 4-5 0.20 

— palustris semiplena, halfdub- 

bele Dotterbloem; eene groote 
verbetering van de enkele variëteit. 

40 6 0.35 De vorm is sierlijker dan die der 
dubbele. 25 4-5 0.50 

- — polypetala, NIEUW! Met reus- 

30 6-7 0.25 achtige bladeren en groote bloemen; 
bloeit vroeg in het voorjaar . . . 25 4 0.25 

Calystegia pubescens fl. pl., mei 
5-8 mooie gevulde rosé bloemen . . 200 0.15 

60 6-9 0.35 

CAMPANULA. 
Van de honderde soorten en variëteiten 

der Campanula's of Klokbloemen lieb ik 
alleen diegenen opgenomen, die werkelijk 
voor onze Hollandsche tuinen geschikt zijn. 

Campanula Burghalti, licht blauw . 30 7-8 0.30 
- — carpatica compacta, met blau¬ 

we bloemen. 20 7—8 0.30 

150 7-9 0.20 
f carpatlca (sabel, bloeit zeer rijk 

met groote platte levendig donker- 

180 7-9 0.25 
blauw gekleurde bloemen . . . 30 7-9 0.35 

— carpatica Rlverslea, met groote 
donkerblauwe bloemen. 25 7-8 0.35 

f— carpatica White-Star, eene 

prachtige nieuwigheid met groote 
schaalvormige, zuiverwitte bloemen 30 7-9 0.30 

40 6-10 0.50 - — garganica, kruipende soort met 
blauwe bloemen met wit oog . . 5-7 0.35 

- - glomerata acaulls, met donker- 
0.15 violette bloemen. 25 

00 1 r- 0.25 

Wanneer men van óéne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 
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Campanula macrantha alba. Campanula lactiflora. 

Hoog Bloei- I Prijs 
cM. tijd. I p. stuk. 

f Campanula gïomerata alba. Nieuwe 
zeldzame variëteit met groote 
sneeuwwitte bloemen. 80 7—9 0.40 

f glomerata dahurica, deze heeft 
stevige bloemstengels met violet- 
blauwe bloemen. 50 7—9 0.30 

f— glomerata lilacina, lila ... 50 7—8 0.40 
f— glomerata superba, donker violet, 
laatbloeiend. 40 7—8 0.30 

— (Platycodon) grandiflora. Met 
groote blauwe bloemen .... 45 7—9 0.20 

— (Platycodon) grandifl. Mariesi. 
Deze variëteit kenmerkt zich door 
een gedrongen groeiwijze, terwijl 
de bloemen grooter zijn dan van 
C. grandiflora. 20 7—9 0[20 

— Kewensis. Rijkbloeiend met kleine 
bloemen; laag. 15 6—7 0.55 

f— lactiflora. Kolossale bloem¬ 
trossen in verschillende nuances 
van lichtblauw. Wanneer men deze 
plant een paar jaren op dezelfde 
plaats laat staan, bereiken de bloem¬ 
stengels dikwijls een hoogte van 
IV2 ^ 2 Meter.120 6-8 0.25 

f— macrantha. Een der schoonste 
Campanula’s met groote violet- 
blauwe bloemen. Deze plant heeft 
bovendien het voordeel, dat zij goed 
in de schaduw groeit, zelfs onder 
hooge boomen, waar andere bloe¬ 
men gewoonlijk mislukken ... 75 6—7 0.25 

Hoog Bloei- Prijs 
f Campanula macrantha alba. Bui- cM tiid- p-stuk. 

tengewoon rijkbloeiend met een 
menigte groote sneeuwwitte klok¬ 
ken; prachtige snijbloem .... 80 6-7 0.30 

f — perslcifolia, bloeit van Juni-Sept. 
met groote wijde klokken.... 80 7—8 0.20 

Campanula persicifotia „Moerheimi 

Wanneer men van één© soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 
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KONINKLIJKE KWEEKERIJ „MOERHEIM” DEDEMSVAART. 80 

fCampanula persicifolia fl.albopl., 
met gevulde, witte bloemen . . . 

f— persicifolia ,,/Yloerheimi.” Deze 
prachtige Campanula, in mijne 
kweekerij ontstaan, is een der 
schoonste vaste planten. 

De stengels zijn dicht met bloe¬ 
men bezet, die loodrecht op de 
stengels staan, zoodat men de volle 
bloem zien kan. De enorm groote 
dubbele bloemen, die een middellijn 
van 7 k 8V2 cM. hebben, zijn plat 
gevormd als een roos, en de kleur 
is zoo prachtig sneeuwwit als men 
zelden bij bloemen aantreft. Zoo¬ 
wel voor decoratiedoeleinden als 
voor snijbloemen kan deze plant 
dus ten zeerste worden aanbevolen. 
De afgesneden bloemen blijven 8 

dagen goed . 

f— persicifolia Sperllng, blauwach¬ 
tig wit. 

— Portenschlageana, dichte pollen 
met donkerblauwe bloemen . . . 

— turbinata. Rijkbloeiende laag- 
groeiende soort met groote licht¬ 
en donkerblauwe bloemen . . . 

— van houttei. Zeer schoone hy¬ 
bride met buitengewoon groote 
donkerblauwe bloemen. 

Cardamine pratensis fl. pl. Dub¬ 
bele Pinksterbloem met zacht lila 
bloemen. Groeit het best op voch¬ 
tige of halfbeschaduwde plaatsen 

Carex japonica fol. var., bont sier- 
gras. 

— plantaginea, bfeedbladig siergras, 
’ ook geschikt voor droge en be¬ 

schaduwde plaatsen. 

Cassia niarylandica. 

Catananche alba plena. Lange sten¬ 
gels met witte bloemen in den vorm 
van korenbloemen. 

—- coerulea. De bloemen hebben 
eenige overeenkomst met de koren¬ 
bloemen en zijn purperblauw ge¬ 
kleurd . 

t CENTAUREA. 
De verschillende soorten van het geslacht 

Centaiirea, waartoe ook de bekende wilde 
korenbloem behoort, munten alle zonder uit¬ 
zondering uit door bevallige losse bloemen. 
Zoowel de lagere als de hooggroeiendc soor¬ 
ten kunnen tot de dankbaarste vaste planten 
gerekend worden, zoowel voor sierplanten 
als voor snijbloemen. 

Centaurea dealbata. Deze is een der 
fraaiste van dit geslacht; de bloe¬ 
men zijn zeer fijn franjeachtig en 
levendig rosé gekleurd. Bloeit 
zeer lang. 

— glastifolia. Hooggroeiende sier¬ 
plant met heldergele franjeachtige 
bloemen. 

Tfaniieer men van eene 

n n n n 

Hoog Bloei- Prijs Hoog Bloei- Prijs 
cM. tijd. p. stuk. 

Centaurea macrocephala, met groote 
cM. tijd. p stuk. 

60 

oc 1 

r*» 0.30 gele kogelvormige bloemen op dikke 
stijve stengels. Prachtige vreemde 
decoratieplant. 90 7—8 0.25 

— montana alba, wit. 50 5-6 0.20 

— ,, carnea, lila. 50 5—6 0.25 

— „ grandiflora, grootbl. . 50 5-6 0 30 

„ Lady Florence Hastings, 
wit. 50 5-6 0.30 

— „ lilacina. 50 5-6 0.30 

— „ rosea, rosé . 50 5-6 0.30 

— „ violetta, violet . . . 50 5-6 0.30 
Deze zijn variëteiten van de over¬ 
blijvende alpen-korenbloemen. Zij 
bloeien nagenoeg den geheelen 
zomer 

50 6-7 0 30 — pulchra major, met purper-rose 
bloemen. 40 8—9 0.40 

60 1 oc
 

0.30 — ruthenica. Eene uit Rusland in- 
gevoerde hooggroeiende soort. Ze 
heeft diep ingesneden bladeren, en 

30 0.30 7 bloemen van een zwavelgele kleur 

Cerastium tomentosum album,krui- 

120 5-7 0.25 

25 6—9 0.40 
pende plant met zilverwitte vilt¬ 
achtige bladeren en fijne zuiverwiite 
bloempjes. Zeer geschikt voor ran¬ 
den of mozaïekvakken. 15 5-6 0.20 

60 7-9 0.35 fChelone barbata. Met schoone 
scharlakenroode bloemen, welke 
eenigszins leeuwenbekachtig zijn 
gevormd. 60 7—10 0.25 

f— glabra alba, met witte bloemen 80 8 0.20 

— Lyoni, met rosé bloemen . . . 50 6-7 0.30 
30 6-7 0.35 — obliqua fl. albo, m. witte bloemen 80 1 0

0
 

0 30 

25 0.40 
t CHRYSANTHEMUM 

1NDICÏTM. 
30 0.30 Vroegbl. winterharde Chrysanthemums 
120 8-9 0.40 

Op verzoek van vele mijner afnemers heb 
ik dit artikel weer in mijn catalogus opge¬ 
nomen en zij verdienen ook ten volle de 

60 a, n 0.30 
aandacht. Zij beginnen reeds te bloeien in 

0 — y Juli en bloeien door tot October, ja zelfs Nov., 
indien het niet te hard vriest, en de bloemen 
komen voor in prachtige nuanceeringen van 
geel, bruinrood, rosé en wit. Daar het wel 

• 

eens gebeurt, dat enkele soorten niet goed 
60 6—9 0.40 door den winter komen, doet men goed de 

keus der soorten geheel aan mij over te laten 
zal zoo veel mogelijk voor een goede variatie 
worden gezorgd. 

Het verdient aanbeveling ze in den winter 
te bedekken met een flinke laag droge turf- 
strooisel, die langzamerhand moet verwijderd 
worden, wanneer dc planten in het voorjaar 
beginnen te werken. Nog beter is het om ze 
in den kouden bak te overwinteren. Enkele 
jaren overwinteren ze zelfs zonder bedekking, 
maar men kan er toch niet op rekenen, want 
vooral bij afwisselend vriezend en dooi weder, 
sterven ze dikwijls geheel af. 

Prijs in de volgende soorten . . . 

Champagne, helder wijnrood. 

60 

120 
7-11 0.40 

30 6-9 0.25 
Diana, bronsachtig oranje. 
Eden, helder rosé. 
Gascogne, zwavelgeel. 
Harriet Cole, licht rose. 

150 I 0
0

 

0.30 H. H. Crane, kastanjebr. m. goudkleur 

soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 
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Jardin des Plantes, wit. 
>. „ » geel. 

Beide bekende ouderwetsche rijk- 
bloeiende soorten. 

La Somme, rosé. 
Leslie, botergeel. 
Mad. Marie Masse, lilakleurig. 
Minnie Carpenter, terracottakleurig. 
Mrs. W. A. Hobbs, rosé met karmijn- 

schaduw en goudkl. puntjes. 
Nolly, donker geel. 
Perle Chatillonaise, roomwit, zalm¬ 

kleurige schaduw. 
Prlde of Keston, rosé. 
R. Pemberton, helder amaranth. 
Ruby King, bruinrood. 

Hoog Bloei 
cM. tijd. 

Prijs 
p. stuk. 

f Chrysanthemum leucanthemum 

plenum. Nieuwe variëteit met dub¬ 

bele sneeuwwitte bloemen. Door¬ 
staat zelfs de strengste winters, 
wanneer alle Chrysanth. maximum 
bevriezen. 50 6-7 0.40 

Hoog Bloei- Prijs 

fChrysanthemum (Pyrethrum) uli- 
cM. tijd. p. stuk. 

ginosum. Daar deze Chr. tot laat 
in den herfst bloeit meteen menigte 
groote zuiverwitte bloemen, is ze 
voor den tuin en als snijbloem 
zeer aan te bevelen. 150 | 9 11 0.25 

fCimicifuga americana (= Actaea 
prodoearpa), met fraaie opstaande 
trossen. 200 7-8 0.30 

f— (Actaea) dahurica. Hooggroei- 

ende plant met lange rechtopstaande 
stengels, waaraan een menigte 
roomwitte bloemen. 180 9 — 10 0.35 

f— (Actaea) japonica. Sierlijk ge¬ 
bogen bloemstengels met room¬ 
witte bloemen. 80 7 8 0 35 

f— (Actaea) racemosa.Zeer schoone 
hooggroeiende sierplant met kolos¬ 
sale lange witte bloemen. Prachtig 
voor groote vaas-bouquetten . . 120 7-9 0.25 

1 ( HRVSANTUE31U31 
MAXIMUM. 

De bloemen hebben, wat vorm en kleur 
betreft, veel overeenkomst met de gewone 
Margrieten, die in 't wild voorkomen, doch 
hun middellijn is ongeveer 10 cM. Zij bloeien 
zeer rijk en lang. Daar de bloemen op lange 
stengels zijn gezeten, kan men ze ook uit¬ 
muntend voor snijbloemen gebruiken. 

Gemiddelde hoogte 75 cM. 

fChrysanthemum maximum Bres- 
lau, met schitter, helderw. bloemen 

f— maximum Buisson nain. Deze 
soort vormt gedrongen bosjes met 
een massa zuiverwitte bloemen. . 

f— maximum Fiancé, met groote 
witte bloemen; de buitenste bloem¬ 
bladeren staan in twee rijen . . . 

f— maximum (iladys Mawson. Een 
van de mooiste, halfdubbel . . . 

f— maximum King Edward. Forsch 
groeiende variëteit met dikke bloem¬ 
stengels en groote bloemen . . . 

f— maximum Mine Lauwaert. 
Nieuwe variëteit met groote zeer 
fijn ingesneden bloemen .... 

f— maximum Magda am Ende. 
Laaggroeiend; rijkbloeiend . . . 

f — maximum Mrs. J. Tersteeg. 

Hooggroeiende nieuwe variëteit, 
welke door mij in den handel is 
gebracht. De schoone, sierlijke 
bloemen zijn van een enormegrootte 
en overtreffen in dit opzicht alle 
andere nieuwe invoeringen der 
laatste jaren. 

f— maximum semiplenum. De 

groote zuivervvitte bloemen dezer 
door mij gewonnen verscheidenheid 
zijn op lange, stevige stengels ge¬ 
zeten en fraai half dubbel; zij 
blijven afgesneden zeer lang goed. 
Deze is het beste tegen den winter 
bestand. 

30 6 7 

7-9 

7-9 

7—9 

7-9 

7-9 

120 7-9 

7—9 

0.55 

0.40 

0.55 

0.40 

0.35 

0.65 

0.40 

0.55 

Clematis erecta fl. pl. 

Wanneer men van eene soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend, 
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f Cimicifuga (Actaea) Simplex. Zeer 

decoratieve plant, welker bloem¬ 
stengels in dichte trossen zuiver 
witte bloemen eindigen; zij bloeit 
op een tijd, dat mooie bloemen 
schaarsch zijn. 

fClematis Davidlana Azur. Fraaie 
pyramidaal-vormige plant. De bloe¬ 
men zijn lichtblauw met wit cen¬ 
trum, waarbij de crême-witte meel¬ 
draden fraai afsteken. 

f— Davidlana Colombine. Met 
slanke stengels, waarvan de bloem¬ 
trossen met groote violet-kleurige 
bloemen, flink boven het loof uit¬ 
komen . 

f - Davidiana Cypris. Met groote, 
welriekende, zachtblauwe bloemen, 
welke in dichte bossen verschijnen 

f — Davidiana Profusion. De bloe¬ 
men hebben een prachtig zacht 
asch-blauwe kleur. 

Hoog Bloei- Prijs 
cM. tijd. p. stuk. 

fClematis erecta. 

f — erecta flore pleno. Rijkbloeiend 

met mooie roomkleurige bloemen . 

90 7—9 0.25 f— erecta grandiflora. Verkregen 
door kruising van C. erecta en 
angustifolia. De stengels zijn 
van boven bedekt met groote 
bloemen van tenminste 3 cM. mid- 

100 7—9 0.35 
dellijn, met 4, 5 of 6 bloembladeren 
van zuiverwitte kleur en crème 
meeldraden. 

f— grata. Schoone vaste plant, met 

0.45 
een groote menigte witte bloemen, 
met blauwachtige tint op zeer losse 
stengels. 

120 8-9 0.30 Codonopsis ovata. Mooie klokvor- 
mige lichtblauwe hangende bloemen 

100 9-10 0.35 fConvallaria majalis Fortin. Groot- 
bloemige variëteit van de bekende 
Lelietjes-van-dalen. 

fCoreopsis lanceolata (Jolden 
Queen. Beter winterhard dan de 
oorspronkelijke soort met helder 
goudgele bloemen. 

f— lanceolata oculata. Geel met 
bruin midden. 

— rosea, met rosé bloemen.... 

— verticillata. De menigte goudgele 
bloemen steken zeer mooi af tegen 
het fijne lichtgroene loof. Zeer 
sterke plant. 

Coriaria terminalls. Deze plant is 
meer merkwaardig door hare 
schoone vruchten, dan door de 
bloemen. De lange, een weinig 
hangende takken, dragen aan het 
uiteinde eene menigte doorschij¬ 
nende gele bessen. 

Corydalis nobilis. Zeer mooie 
voorjaarsplant, met goudgele bloe¬ 
men . 

Cotula squallida. Uit Nieuw-Zeeland 
ingevoerd zodenvormend plantje 
met fijne bladeren, die ook ’s winters 
groen blijven. 

Zeer geschikt voor bekleeding 
van rotspartijen. 

fCrinum Powelli, donker rosé . . 

f — Powelli album, sneeuwwit . . 

f— „ intermedium, lichtrose. 
Deze Crinums zijn ontstaan uit 
kruising tusschen C. longifolium 
(Amaryllus longifolia) en C. Moorei. 
Ze kunnen met succes in den vollen 
grond worden gekweekt. De 
schoone, op lelies gelijkende bloe¬ 
men, zijn op lange stengels gezeten 
en komen prachtig uit boven de 
lange glanzend groene bladeren. 
Des winters moet men ze opnemen 

.. . of met stroo of bladeren dekken 
Clematis erecta grandiflora. 
Wanneer men Yan ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls yan 8 stuks berekend. 

Hoog 
CM. 
100 

Bloei¬ 
tijd. 
7-8 

Prijs 
p. stuk. 
0.25 

80 9-10 0.55 

100 7-8 1.— 

150 8-10 0.30 

30 7-8 0.25 

20 4—5 0.20 

60 7-9 0.65 

50 7-8 0.40 

25 7-8 0.30 

50 7-8 0.25 

60 0.40 

50 4 0.25' 

0.25 

100 8-9 0.40 

100 8-9 0.50 

60 8-9 0.55 

99 99 99 99 & 99 99 99 99 99 99 99 
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VASTE PLANTEN. 

7—9 

6 

Hoog Bloei- 

Cyclamen europaeum. De beste cM* tild* 
van de Cyclamen-soorten voor den 
vollen grond. Zij bloeit in den 
herfst; de bloemen zijn van een 
violetroode kleur en komen veel 
overeen met die van de gewone 
kas-Cyclamen. Zij vereischt niet 
veel zorg, maar moet niet te diep 
geplant worden; des winters moet 
ze met een weinig blad of eenige 
dennetakken worden gedekt. Het 
blad heeft veel overeenkomst met 
de klimop.10 8—9 

— hederaefolium. Prachtige soort 
met fraaie bladeren en rosé bloem¬ 
pjes; verlangt des winters een lichte 
bedekking.10 7—9 

Cynoglossum appenninum ... 40 6 
Cyprlpedium calceolus. Bloemen 

zijn roodbruin, de slippen goud¬ 
geel met rood getint. 50 5—6 

f — spectabile. Bizonder mooie 
vollegronds-Orchidee met groote 
eigenaardig gevormde bloemen, die 
wit met helderrose gekleurd zijn. 
Gewoonlijk 2 bloemen bij elkaar 
op een lange stevige fraai bebla- 
derde stengel. Een der schoonste 
snijbloemen. Zij is volkomen win¬ 
terhard . 40 6—7 

fDelphinium atropurpureum. Deze 
is de vroegstbloeiende Delphinium. 
De groote enkele bloemen zijn 
paarsblauw met zwart hart . . . 100 6 — 7 

— Brunonianum. Zeldzame soort 
van de Himalaya. Komt veel over¬ 
een met de vorige, de bloemen zijn 
echter helderder. 90 6—8 

Prijs 
p. stuk. 

50 5-6 

6—7 

100 6-7 

90 6-8 

f DELPHINIUM HYBR1DUM. 
(RIDDERSPOREN) 

De overblijvende Riddersporen kunnen tot 
de schoonste sierpianten worden gerekend. 
Zij vormen forsche bossige planten met tal¬ 
rijke stevige bloemstengels, die tot 6 voet 
hoog worden en van onderen tot boven dicht 
met bloemen zijn bezet. De kleur der bloe¬ 
men komt voor in nuances van blauw, violet, 
paars en wit. 

De afgesneden bloemen van Delphiniums 
blijven zeer lang frisch en zijn uiterst geschikt 
voor bouquetten tot het vullen van groote 
vazen. Ook voor borders of vaste planten ra¬ 
batten zijn ze zeer geschikt. De bloeitijd is 
Juli-Aug., maar gewoonlijk bloeien de zij- 
trossen door tot eind September. 

Enkttlbloemige Variëteiten. 

Delphinium hybr. Belladonna. Be¬ 
kende oude soort, met hemelsblauwe 
bloemen. Snijbloem bij uitnemend¬ 
heid, daar zij gedurende den ge- 
heelen zomer bloeit.60 

— hybr. Belladonna grandiflorum. 
Deze heeft een sterker gewas dan 
de gewone Belladonna en ook 
grooter bloemen.10( 

— hybr. Capri. Eigengewonnen 

Nieuwigheid met denzelfden sterken 
groei als „Moerheimi,” waarvan ze 
een pendant is. De kleur komt 
overeen met die van „Persimmon,” 

7-8 

7-8 

waarvan ze echter in elk opzicht 
Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

een verbetering kan genoemd wor¬ 
den; de bloemen zijn grooter en 
de stengels langer en meer vertakt. 
Ik beschouw deze als de beste hemels¬ 
blauwe enkele Delphinium .... 150 7—8 

Delphinium hybr. Col. Douglas. Zui¬ 
ver blauwe bloemen met zwart hart. 130 7—8 

die van „Persimmon,” | | | Delphinium hybriden. 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 

99 99 99 99 99 & 99 99 99 99 99 99 ^ 99 99 
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Wanneer men yan eene soort 10 stuks bestelt, yyordt de prfls yan 8 stuks berekend. 

üelphinlum hybridum Duke of Con- 
naught. Grootbloemig, donker¬ 
blauw, iets violet met wit midden 

— hybr. Fanny Stormonth, zeer 
zacht lichtblauw. 

— hybr. Koningin Wilhelmina, met 
hemelsblauwe, iets rosé getinte 
bloemen. 

— hybr. K. Th. Carou. Zuiver blauwe 
bloemen met wit hart. 

— hybr. Lady Ravensworth. Zeer 
lange ijle trossen met groote sy- 
metrisch geplaatste zuiver blauwe 
bloemen, met bruin hart .... 

Üelphinlum hybr. Lamartine, 

Hoog Bloei- Prijs 
cM. tijd. p. stuk. 

0.45 

o
 I 00
 

0.55 

110 7 8 0.50 

150 7-8 0.55 

120 7—8 0.45 

100 7 8 0.35 

Delphinium hybr. Moerheimi. 

üelphinlum hybr. Lize. Talrijke 
bloemstengels met opvallend he¬ 
melsblauwe bloemen, met wit hart 

— hybr. Lize van Veen. Met zeer 
groote lichtblauwe bloemen . . . 

— hybr. Moerheimi. NIEUW! De 

eerste en eenige zuiverwiite Delphi¬ 
nium. De beste, winterharde, vaste 
plant, in de laatste jaren ingevoerd. 

Deze nieuwe variëteit is eenige 
jaren geleden in mijne kweekerij 
ontstaan. De lange stengels zijn 
sterk vertakt. De zijstengels worden 
gevormd gedurende den geheelen 
zomer en deze dragen nog bloemen 
wanneer de hoofdstengels reeds 
lang zijn uitgebloeid. Hierdoor 
wordt de bloeitijd verlengd tot laat 
in den zomer. De bloemen zijn 
geheel zuiver wit en hebben niet 
die blauw-, geel- of groenachtig 
vuilwitte tint van sommige vroeger 
als wit in den handel gebrachte 
soorten. De planten zijn buiten¬ 
gewoon krachtig en gezond en vrij 
van meeldauw. Deze aanwinst kan 
tot de allerbeste snijbloemen ge¬ 
rekend worden. 

Juli 1909 te Londen bekroond . 

— hybr. Mr. J. S. Brunton. Door 
mij gewonnen nieuwe Delphinium. 
Hare schoone bloemen zijn prachtig 
hemelsblauw gekleurd. Zij bloeit 
buitengewoon rijk. Geen andere 
variëteit overtreft haar in overvloe¬ 
dig bloeien en zij kan als snijbloem 
extra worden aanbevolen. 

Getuigschrift van Verdienste. 
Wisley, Juni 1912. 

— hybr. Mrs. Thomson. De bloemen 

dezer door mij gewonnen variëteit 
hebben een helderblauwe kleur en 
zijn op stevige sterk vertakte lange 
stengels gezeten. Weinig andere 
soorten bloeien zoo rijk en zoo lang 
als deze. De plant is zeer krachtig 
en niet vatbaar voor ziekte . . . 

— hybr. Persimmon. Zeer licht¬ 
blauwe bloemen, met lila hart . . 

— hybr. Salland. Eene door mij 

gewonnen nieuwigheid, met don¬ 
kerblauwe bloemen aan stevige 
stengels. 

— hybr. Theodora. Met losse, sier¬ 
lijke bloemstengels, welke groote 
zuiverblauwe bloemen— als van een 
korenbloem — dragen met een licht¬ 
bruin hart De plant is niet zeer 
vatbaar voor meeldauw .... 

— hybr. True blue, zeer lichtblauw 
met zwart hart. 

— hybr. Yvette üuilbert, hemels¬ 
blauwe bloemen met lila hart . . 

Hoog Bloei- 
cM. tijd. 

110 7-8 

130 7-8 

Prijs 
p. stuk. 

150 7-8 

100 7-8 

110 7-8 0.35 

120 7-8 0.40 

130 7-8 

120 7-8 

110 7-8 

160 7-8 

99 99 99 99 99 99 
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Dubbelbloemige variëteiten. 

Delphinium hybr. Aeroplane(Francis 
F. Fox), grootbloemig, kleur blauw 
tot paars en wit hart. 

— hybr. Amos Perry, bloemen ± 
5V2 cM. in doorsnee, helder licht¬ 
blauw met zwart hart. 

— hybr. Andrew Carnegie, bloemen 

lichtblauw tot zacht-lila met een 

- hybr. Baldershage,NIEUW. Licht¬ 

blauwe bloemen met wit hart, aan 
enorm lange trossen. Bijna alle 
bloemen van een tros bloeien tegelijk 

- hybr. Beauty of Langport, 
Crèmewit met licht geel oog . . 

- hybr. Belladonna semiplenum, 
zuiver hemelsblauwe bloemen met 
grijs hart. 

- hybr. Boerhave, een der mooiste 
en grootstbloemige met hemels¬ 
blauwe bloemen die naar het mid¬ 
den in lila overgaan ...... 

- hybr. Chamud, met donker violette 
bloemen. 

- hybr. Corry, bloemen blauw, naar 

het midden overgaand in paars. De 
tros is gewoonlijk over haar geheele 
lengte tegelijk in bloei en daardoor 
munt deze variëteit uit boven vele. 

hybr. C. W. Matthes, NIEUW. 
Zuiver blauwe bloemen en lichten 
donker hart. Hooggroeiend en laat- 
bloeiend. 

- hybr. De Ruyter, met donker- 
violetblauwe bloemen. Zeer rijk- 
bloeiend; losse bloeiwijze . . . 

- hybr. Dusky Monarch, donker¬ 

blauw, naar het midden overgaand 
in violet, met zwart hart .... 

- hybr. Francis F. Fox (Aeroplane) 
„ FrÖken Sclieltema, crèmewit 
„ Goliath, paaische bloemen 

met zwart hart. 
„ tiarry Smetham, licht lila- 

getinte blauwe bloemen . . 
„ tiugo Poortman, welge¬ 

vormde stengels met mooie licht¬ 
blauwe bloemen. Een door mij ge¬ 
wonnen nieuwigheid. 

- hybr. Humosa. Eigengewonnen 
variëteit met prachtige donker vio- 

- hybr. Ida R. Elliot. Extra groot- 
bloemige variëteit met lichtblauwe 
bloemen en amethyst-kleurige bin¬ 
nenbloemen. Prachtige tros. . . 

- hybr. J. B. Blackmore. groote 

Delphinium hybr. King of Del» 

phiniums. Van de donkerkleurige 

soorten is deze een der aller¬ 
mooiste. De bloemen zijn ± 5V2 
cM. in doorsnede, prachtig paars, 
met een groot wit hart . . . 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

120 7-8 

160 

00 1 
r- 

160 7-8 

100 7-8 

100 7-8 

120 7-8 

120 7—8 

120 7—8 

7—8 

130 

00 

120 
120 

7-8 
7-8 

140 7-8 

120 7-8 

130 

00 1 
r- 

130 7—8 

120 

00 1 
r- 

110 

00 
1 

C
" 

110 

00 1 

Hoog Bloei- 
cM. tijd. 

110 7-8 

150 7-8 

120 7—8 

Prijs 
p. stuk. 

0.65 

120 7—8 

130 7-8 

160 7-8 

150 7-8 

7-8 

Delphinium hybr. Lilacina, lila . . 

— hybr. Lord Curzon, paars met 
violet en wit oog. 

— hybr. Lorenco de Medici, zeer 

fraaie variëteit. De dubbele bloe¬ 
men zijn lila tot zacht blauw, extra 

— hybr. Lovely, lichtblauw, naar het 
midden in lila overgaand, groot wit 
hart. 

— hybr. Marie Closon, prachtige, in 

mijne kweekerij gewonnen nieuwig¬ 
heid. De buitengewoon groote bloe¬ 
men zijn opvallend lila en hemels¬ 
blauw. Eene der allerschoonste 
Riddersporen. 

— hybr. Mevrouw Horstman, don¬ 
kere blauwe, in paars overgaande 
bloemen, met zwart en wit hart . 

— hybr. Miss Nelly VVeyman, hel¬ 
derblauw met lila bloemen, met wit 
hart. 

— hybr. Novelty, zeer lange trossen, 

bloemen zuiver rond, paarsblauw 
met zwart hart. 

— hybr. Polar Star. Een laag- 
groeiende variëteit met ivoorwitte 
bloemen. 

— hybr. Prins Gustav. NIEUW! 

Eigen gewonnen nieuwe variëteit 
met zeer groote donkerblauwe 
bloemen, naar het midden over¬ 
gaand in violet, met grijs hart. 
Zeer aparte en schitterende kleur, 
welke reeds van verre de aan¬ 
dacht trekt. 

— hybr. Prins Hendrik. Zeer aan¬ 
bevelenswaardige nieuwigheid. De 
bloemen zijn donkerviolet met een 
klein wit oog. 

— hybr. Prinses Juliana. Met groote 
trossen donkerviolette bloemen; een 
der donkerste Delphiniums . . . 

— hybr. Progression. Eene nieuwe 
geelwitte variëteit, waarvan het hart 
lichtgeel gekleurd is. 

— hybr. Queen of the Lilacs, don- 

kerlila en grootbloemig .... 
— hybr. Queen of Spain lichtblauw 

met lila. 

Delphinium hybr. Rev. E. Las- 

celles, NIEUW! Van de dubbel- 

bloemige soorten is deze een der 
mooiste. De groote blauwe bloe¬ 
men zijn op stevige stengels ge¬ 
zeten en trekken door het groote 
witte hart reeds van verre de 
aandacht. 100 7—8 0.50 

Delphinium hybr. Rosalare. Zeer 
lichtblauw met lila tint, groot¬ 
bloemig .110 7-8 0.55 

— hybr. Rozenlust, lichtblauw tot 
zachtlila. 120 7—8 0.45 

120 7-8 

140 —
4 1 C
C

 

0.45 

130 7-8 0.50 

110 

0
0

 1 
r—

 0.45 

130 

0
0

 

1 m 

Wanneer men van eene soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 
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üelphinium hybr. Statuaire Rude. 

Een der mooiste met groote lila- 
kleurige bloemen. 

hybr. Sven Ridder NIEUW! 

Rijkbloeiend, donkerpaars met wit 
en blauw hart. 

— hybr. The Alake, met enorm groote 

bloemen, bijna 7 cM. in doorsnee, 
los geplaatst op de reusachtige 
stengels. Kleur der bloemen diep 
donkerblauw, naar het midden 
violetblauw.150 

— hybr. Walter T. Ware, donker¬ 
paarse bloemen met groot wit hart 110 

— hybr. Willy Obreen, groote licht¬ 
blauwe bloemen met wit hart . . 160 

— hybr. Zuster Lugten. Nieuwe, 

door mij gewonnen variëteit. Ze 
is van een sterken groei en heeft 
donkerpaarsche bloemen .... 130 

fDelphinium sinense, deze soort 
heeft een gedrongen groeiwijze en 
sierlijke bloemtrossen van helder 
blauwe kleur.50 

f— sinense cineraria coeruleum, 
deze variëteit met helder blauwe 
bloemen, heeft geen sporen waar¬ 
door de bloemen aan Cineraria’s 
doen denken. Zij bloeit zeer lang 
door.50 

f— sinense flore albo, met witte 
bloemen.50 

Dianthus caesius, zodenvormend 
rotsplantje met roseroode bloempjes 10 

— fimbriatus, aardig rotsplantje met 
kleine gefranjede witte bloemen . 20 

— graniticus, zeldzaam rotsplantje 
met een menigte lichtrose bloempjes 20 

— hybrldus roseus, zachtrose anjelier 20 

f— plumarius Artis (Sneeuwbal). 
Deze prachtige grasanjelier is bui¬ 
tengewoon rijkbloeiend, met zuiver- 
witte bloemen.30 

f— plumarius Duchess of Fife, deze 
bij uitstek geschikte rotsplant, bloeit 
m. een menigte sierl. rosé bloempjes 30 

— suavis, met kleine helder lilakleu- 
rige bloemen.30 

fDiclytra eximla, rosé.30 

f— formosa. Boven het fijn inge¬ 
sneden loof verheffen zich de kleine 
hangende roode bloemen .... 30 

f— spectabilis. (Gebroken hart.) 
Zoowel de elegante bladeren als 
de fijne roode hartvormige losse 
bloemen geven de plant een be¬ 
vallig aanzien.60 

fDictamnus caucasicus. Deze nieuwe 

en zeldzame soort is veel schooner 
dan de bekende D. Fraxinella, daar 
de bloemen op hooger stengels zijn 
gezeten en geheel boven de bladeren 
uitkomen. Bloemen lichtrose. . . 110 

Hoog Bloei- 
cM tijd. 

7-8 

Prijs 
p. stuk. 

7-8 

7-8 

7-9 0.20 

7-9 0.35 

7-9 0.20 

5- 6 0.35 

6- 7 0.30 

6-8 0.45 

6-7 0.25 

6—7 0.45 

6—7 0.15 

5— 6 0.20 

6- 7 0.20 

5-7 0.30 

6-7 0.30 

'At,-*. 

ft 7 * 

f w \ 
h : ■ 

ië':. p:. v 
few 

\t/^' 

^\m 

mm 

Prijs 
p. stuk. 

Dictamnus caucasicus. 

fDictamnus Fraxinella, rood . . . 
f - Fraxinella albus, wit .... 

Bovenstaande planten worden ook 
wel Esschenkruicl of Vuurwerkplant 
genoemd. Het blad komt veel over¬ 
een met dat van den Esch; de 
schoone bloemen komen er flink 
boven uit. De vruchten bevatten 
een vluchtige olie, zoodat zij ont¬ 
ploffen, wanneer men er een bran¬ 
dende lucifer bij houdt. Ze verdienen 
ten volle een plaatsje in den tuin 
en winnen er bij, wanneer ze eenige 
jaren blijven staan zonder te worden 
verplant. Zeergeschikt voorborders. 

f Diplostephium amygdalinum, 
tonia latisquama). De bloemsten¬ 
gels vertakken zich van boven sterk 
en dragen zeer vele witte bloemen 
die gelijken op herfst-Asters . . 

Hoog Bloei- 
cM. tijd. 

60 6—7 
6-7 

120 9 — 11 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 

99 99 99 
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Hoog Bloei- 

fDoronicum Clusii. Donker gele 
cM. tijd. 

bloemen met donkerder hart . . 25 4—5 
f— magnificum. Groeit eenigszins 

gedrongen, doch levert ook schoone 
bloemen van zuiver gele kleur . . 3-5 

f— plantagineum excelsum, (Har- 
per Crewe). Bloeit zeer lang met 
een overvloed van schoone goud¬ 
gele bloemen. Zij kan zoowel in 
de schaduw als in de volle zon 
gekweekt worden. Een der vroegst- 
bloeiende planten. 90 3 cn 8 

fEchlnacea (Rudbeckia) purpurea. 
Een van de meest opvallende herfst- 
bloeiers met groote bloemhoofdjes 
op lange stevige stengels. Kleur 
purperrood met kegelvormig don¬ 
kerbruin midden. 100 8-10 

f— purpurea Ernest T. Anderton, 
donkere variëteit. 80 7-9 

f — purpurea Mme. L. Gonnet, 
7-8 met groote lichtere bloemen . . . 100 

f- purpurea Winclimore Hill, 
donker wijnrood. 80 7-9 

f— (Rudbeckia) tubiflora. Met 
buisvormige bloemen. 100 8—10 

f Echinops humilis. Een der beste 
soorten van de blauwe Kogeldistel 90 7-8 

f— nivalis, witte Kogeldistel . . . 100 7-8 

f Ritro. Kogeldistel met van stekels 
voorziene, groene bladeren en fraaie 
hemelsblauwe bloemhoofdjes. Ge¬ 
droogd blijven 2ij langen tijd goed 60 7-8 

Elymus glaucus, siergras met blauw¬ 
groen loof. 120 

t EPIMEDIUM. 

(30 cM.) 
Onder de vroegbloeiende planten nemen 

de Epimediunïs een voorname plaats in. De 
bloemen doen eenigszins denken aan kleine 
Orchideeën en komen reeds in Mei te voor¬ 
schijn. Ook de bladeren zijn zeer fraai ge¬ 
vormd en kunnen even goed als de bloemen 
voor bindwerk worden gebruikt. Zij kunnen 
ook in de schaduw worden geplant en ge¬ 
dijen in bijna eiken grond. Voor het beplanten 
van rotspartijen zijn zij zeer aan te bevelen. 

Eplmedium bicolorum. 30 5 
—- coccineum, rood en wit .... 30 5 
— erectum. 30 5 
— grandifl. album. 30 5 
— Illacinum. 30 5 
— macranthum. Zoowel de beval¬ 

lige blaadjes als de fijne melkwitte 
losse bloemen leveren een uitmun¬ 
tend materiaal voor bouquetten . 30 5 

— nlveutn. De bloemen dezer soort 
zijn zuiver wit en zeer schoon . . 30 5 

— pinnatum elegans. Dit is zonder 
twijfel een der mooiste Epimediums. 
Zij bloeit bizonder rijk met prach¬ 
tige, groote, goudgele bloemen. 
Een der beste voorjaarsbloeiers . 30 5 

— rubrum, rood. 30 5 
— sulphureum, met zwavelgele 
bloemen. 30 5 

0.15 

0.20 

0.30 

0.45 

0.30 

0.40 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

Prijs 
p. stuk. 

0.25 
+EKEMLRUS. 

0.20 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.40 

0.25 

0.50 

0.30 

0,30 

Eremurus robustus. 

Deze eigenaardige plantengroep verheugt 
zich in een toenemende belangstelling, De 
Ereinurus, afkomstig uit de Himalaya, is geen 
plant voor kleine tuintjes. De zeer krachtige 
planten, met reusachtige bladeren en tot 3 
Meter hooge bloemstengels, sterven reeds in 
den zomer geheel af, waarmee men dus bij 
het plaatsen rekening moet houden. 

Men lette er bij het planten op, dat alle 
wortels in bijna horizontale richting in den 
grond worden uitgespreid, terwijl de neus 
slechts weinig onder de oppervlakte komt. 
Men vermijdt, vooral ook gedurende den 
winter, te groote vochtigheid en zorge voor 
losgewerkten goed gedraineerden, en liefst 
flink met oude koemest bemesten grond. 

Voor zeer vochtige gronden acht ik het 
het beste de planten na het afsterven in 
Augustus op te nemen, ze droog te bewaren 
en dan in October weer uit te planten. 

De planttijd is van October tot uiterlijk half 
November; desnoods in Februari of begin 
Maart. 

Alle soorten worden in bloeibare 
planten geleverd. 

Eremurus Elwesianus. Bloemen 
zacht rosé. De mooiste van alle . 

— himalaicus, zuiver witte btoemen 
— robustus, groote zacht rosé bloe¬ 

men . 

Wauneer men van édne soort 10 stuks bestelt, wordt do prfls van 8 stuks berekend. 

fy ff ff m ö «« tl «• «« «ft <i« 4' ff 99 99 99 99• 99 y> 99 99 99 



VASTE PLANTEN 89 

Eremurus robustus superbus. Sterk- 

groeiende variëteit met groote 
lichtrose bloemen. 

Erica, zie onder „Boomen en Heesters” 
■fErlgeron Amos Perry. Rijkbloeiend 

met schitterend violette bloemen 
f— Asa Qray. Nieuw, met abrikoos- 

kleurige bloemen. 

*f— B. Ladhams. Met mooie zacht- 
rose bloemen ....... 

+— elatior Antverpia. Rijk en lang 
bloeiende nieuwe variëteit, met 
zeer groote lila-kleurige bloemen 

+— Mesagrande speciosus grandi- 

florus. Een der rijkstbloeiende 

planten, die onder den naam van 
Aster enkele jaren geleden is in¬ 
gevoerd. De groote donkerlila 
bloemen zijn goed gevormd en op 
stevige stengels gezeten .... 

f—* Pink Pearl, licht rosé .... 
f— Quakeress. De lange bloem¬ 

stengels zijn bezet met fijne lilarose 
bloemen. 

f speciosus grandiflorus. . . . 
t— „ semiplenus, metzeer 

mooie, halfdubbele lavendelblauwe 
bloemen. 

+— speciosus superbus. Boven¬ 
staande soorten zijn buitengewoon 
rijkbloeiend, met prachtige liia- 
bloemen met geel hart. Zij bloeien 
tot in den winter en verdienen aan¬ 
beveling als snijbloem en voor 
perken . 

Eriophorum angustifolium. Moeras- 
plant met zilverwitte wolachtige 
pluimen. 

f Erodlum manescavi. Buitengewoon 
dankbaar bloeiende plant met lange 
stevige bloemstengels. De bloemen 
zijn paarsrood en de plant bloeit 
den geheelen zomer tot laat in den 
herfst. Zij moet des winters iets 
gedekt worden. Zeer geschikt voor 
rotsplant. 

tEEYNGIUM. 
(Edeldlstels). 

De eigenaardig gevormde bloeiwijze en de 
mooi staalblauwe kleur die de stengels der 
meeste soorten aannemen, maken de Edel- 
distels tot de meest gezochte planten voor 
vulling van groote vazen. De afgesneden 
stengels blijven eenige maanden goed, het¬ 
geen slechts van weinig planten kan gezegd 
worden. 

Eryngium alpinum. Wel een der 
schoonste van dit geslacht; de 
groote, sierlijk gevormde bloem- 
hoofdjes zijn evenals de bloem¬ 
stengels van een heldere, staal¬ 
blauwe kleur. De bovenste bla¬ 
deren zijn zeer fijn ingesneden . 

Hoog Bloei- 
cM. tijd. 

250 

300 

50 7—9 

30 7—8 

40 l 00
 

80 7—9 

80 6-8 

60 7—8 

60 7-9 

60 7-10 

60 7—9 

60 7—10 

30 6-9 

75 7-8 

Prijs 
p. stuk. 

1.70 

0.65 

0.30 

0.55 

0.35 

0.55 

0.35 

0.30 

0.35 

0.25 

0.20 

0.35 

0 20 

Eryngium Bourgati, met donker¬ 
blauwe bloemen. De blauwe bloem¬ 
stengels zijn evenals de stevige, 
grijs-groene bladeren wit geaderd 50 8 0.30 

Eryngium giganteum. Deze wordt 
ook Ivoordistel genoemd. In vorm 
komt zij veel overeen met E. Olive- 
rianum, maar de kleur is zilverwit 

Hoor 
cM. 

60 

Bloei¬ 
tijd. 

6-7 

Prijs 
p. stuk. 

0.25 

— Juwel. Deze nieuwe variëteit 
munt uit door haar donkerblauwe 
stengels, bladeren en bloemen, die 
zich vroeger kleuren als alle andere 
Eryngiums. Zeer mooie snijbloem 60 6 0.40 

Oliverlanum. Deze soort moet 

niet verward worden met Eryngium 
amethystinum, onder welken naam 
ze dikwijls verkocht wordt. De 
kleur is staalblauw. 

Om de takken lang goed te houden, 
moet men ze, zoodra ze afgesneden 
zijn, een paar weken onderstboven 
op een droge, dQnkere, luchtige 
plaats ophangen. (Zie afb. blz. 40.) 60 7-9 0.25 

— planum, met kleine helderblauwe 
bloemen, welker stengels ook blauw 
worden. 90 7—10 0.25 

— planum coelestinum, belangrijke 
verbetering der voorgaande, met 
donkerder blauw gekleurde bloemen 
en stengels. 90 6—10 0.25 

— Springhill Seedling, schitterende 
nieuwe variëteit. De bloemen en 
stengels hebben een donkerblauwe 
kleur. 70 8 0.30 

— Violetta, Nieuw. Heeft dezelfde 
eigenschappen als Eryngium Juwel, 
doch heeft een roodachtige violette 
kleur. 60 6 0.40 

Erythrochaete palmatifida, zeer de¬ 
coratieve plant met groote grillig 
gevormde ingesneden bladeren en 
groote gele bloemen. Zeer goed 
als solitairplant te gebruiken . . 90 7-8 0.30 

Eulalla japonica gracillima unlvlt- 
tata, zeer decoratieve plant met 
lange, uiterst smalle, sierlijk aan 
den top neerhangende bladeren . 150 0.35 

— japonica fol. var. De smalle, lange 
bonte bladeren buigen zich naar 
alle kanten met een sierlijke ron¬ 
ding naar buiten. 150 0.65 

— japonica zebrlna, de overhangen¬ 
de bladeren zijn dwars gestreept, 
als de huid van een Zebra, met 
sterk geteekende geelachtige lijnen 180 0.40 

— japonica zebrlna stricta, gelijkt 
op de vorige, doch staat rechtop . 180 0.35 

— Saccharifolia, rietachtig gewas; 
zeer geschikt voor dekking langs 
slootkanten. 300 0.50 

Eupatorlum purpureum, decoratieve 
plant met groote paarsroode bloem- 
schermen. 200 9—10 0.35 

Euphorbla cyparisslas. 30 5-6 0.30 

— polycroma. De bloemtrossen zijn 
heldergeel. Ook de schutbladeren 
zijn goudkleurig. 30 4—5 0.35 

Evonymus radicans fol. var. Bont- 
bladerige Evonymus. 30 0.25 

Wanneer men van ééue soort 10 stuks bestelt, wordt de prjjs van 8 stuks berekend. 
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+GA1LLAJRD1A. 
De Gaillardia’s kunnen tot de schoonste 

en dankbaarste planten worden gerekend, 
zoowel door haar langdurigen bloei als door 
de eindelooze kleurschakeeringen tusschen 
geel, rood en purper waarin haar prachtige 
bloemen worden aangetroffen. Voor perken 
maken zij een uitmuntend effect, terwijl zij 
in afgesneden toestand zeer lang goed blijven. 
Gaillardia maxima, gem. 

10 stuks in 10 soorten op naam f 3.— j 
* n f9_ i »» *» n 1 j 

50 „ „10 * ff „ f 12.— 

50 „ „ 5 „ , „ f 10.— 
f —maxima Lady Roileston. Deze 

heeft zeer groote bloemen, 10 cM. 
in doorsnee, van een helder effen 
gele kleur met geel hart. De bloemen j 
staan op lange stevige stengels; I 
voortreffelijke snijbloem . . . . j 

+— maxima The King. Met groote ! 
purperroode bloemen, de uiteinden 
der bloembladeren geel .... 

Galcga bicolor liartlandi. Vormt 
groote struiken, die den geheelen 
zomer met een menigte lila en 
witte bloemen bloeien. 

f— Duchess of Bedford, met ge¬ 
drongen groei; lavendelblauwe en 
witte bloemen; zeer mooi. . . . 

f— Mis Majesty. Hooggroeiend, iets 
donkerder dan Q. Hartlandi . . . 

f— Niobe, met lange trossen zuiver 
witte bloemen. 

f — officinalis carnea plena, rnet 
vleeschkleurige, dubbele bloemen . 

f— officinalis fl. albo. Zeer rijk- 
bloeiend met zuiverwitte vlinder¬ 
bloemen . 

Genista sagittalis. Kruipende rots¬ 
plant met een groote menigte hel¬ 
dergele bloemen; neemt zelfs de 
droogste en schraalste standplaats 
voor lief. 

fGentiana asclepiadea. Rijkbloeiend 
met donkerblauwe bloemen . . . 

+-- asclepiadea alba. Slanke sten¬ 
gels met 2 en 3 bloemen in de 
oksels der bladeren, soms in een 
tros verschijnend. De kleur is 
zuiver wit 

— thibetica. Met groote bladeren 
en geelachtig witte bloemen . . . 

+Geranlnm grandiflorum. Met hel¬ 
der violetblauwe bloemen.... 

— nepalense, met roode bloemen . 

— platypetalum. Ouderwetsche 
sierplant met groote paarse bloemen 

— sangulneum. Zeer schoone plant, 
geschikt voor randen en rotspartijen. 
De bloemen zijn groot en diep 
roodpurper-kleurig; zij bloeit den 
geheelen zomer.. 

— sanguineum album. Deze varië¬ 
teit heeft zuiverwitte bloemen van 
een lossen, eleganten vorm. Ze 
bloeit den geheelen zomer en is 
zeer geschikt voor randen en perken 

g Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p. stuk. 

7—10 0.25 

1 

7—10 0.35 

7—8 0.35 

7-9 0.25 

7—9 0 35 

7-9 0 35 

7-9 0.40 

00 1 
f- 0.30 

7-8 0.30 

6-7 0.40 

00 1 0.75 

00 1 0.50 

00 1 
r
-

 0.50 

6-7 0.20 
6-7 0.30 

7 0.30 

5-8 0.30 

U
x 1 00
 

0.30 

•fGerbera Jamesonii, oranjegele 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p. stuk. 

Composiet, niet volkomen winter¬ 
hard . 50 7-8 1.50 

fGeum atro-sanguineum fl. pl. 
Bloeit den geheelen zomer met een 
menigte vuurroode bloemen . . . 50 6-9 0.25 

— bulgarlcum. Nieuwe soort met 
groote oranjegele bloemen en groot 
donkergroen blad. 20 7—9 0.25 

*J-— cocclneum Mrs. J. Bradshaw. 
Zeer rijkbloeiende nieuwigheid met 
groote dubbele, schitterend schar- 
lakenroode bloemen. Prachtsnij- 
bloem; te Londen bekroond . . . 50 7-8 0.25 

•j-— Heldreichi, met heldere, oranje 
bloemen en zeer rijkbloeiend . . 45 4-6 0.30 

f - Heldreichi luteum, zuiver geel 45 4 6 0.35 

t— m magnificum . . . 45 4-6 0.25 

Geum cocc. Airs. Bradshaw. 

Wanneer men ran édne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls ran 8 stuks berekend. 
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Gnaphalium Leontopodium, Edel¬ 
weiss. Dit is het bekende Alpen- 
piantje. De bladeren zoowel als de 
witte stervormige bloemen zijn ge¬ 
heel wolachtig en de plant heeft 
daardoor een zeer eigenaardig aan¬ 
zien. Uitstekend voor rotspartijen. 
Het groeit best in lichten zand¬ 
grond met steenen vermengd . . 

Gunnera manicata. Prachtige, zeld¬ 

zame gazonplant, waarvan de blade¬ 
ren een reusachtigeafmetingkrijgen. 
Moet in den winter gedekt worden. 

— scabra, extra zware planten . . 

— „ kleinere planten .... 
De bladeren hebben eenigszins 

den vorm van Rabarber, doch zijn 
veel grooter en hebben een tro¬ 
pisch aanzien. Moet in den winter 
gedekt worden. 

Gynerium argenteum elegans. Een 
siergras dat veel in Frankrijk wordt 
gekweekten daarals eenderschoon- 
ste aanbevolen. Zeer rijkbloeiend. 

fGypsophila paniculata, Gipskruid, 
met zeer talrijke, kleine, lichtrose 
bloempjes, welke op fijne dunne 
stengels zijn gezeten. Uitmuntend 

„<■ ë pSP» 

‘ • ■; * Hvr» p- ■ 

. ' ■ ' ", v 
-■ i 

Gunnera manicata in de Kon. Kweekerij „Moerheim” Deze plant is breed 61/2 Meter, hoog 3lh Meter. 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van S stuks berekend. 
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Helenlum autumnale super- 
bum. Hooggroeiend niet sterk 
vertakte stengels en goudgele 
bloemen. 

— autumnale superbum ru- 
brum. Nieuwe variëteit met 
vlammend bruin-roode bloe¬ 
men. Door den hoogen, stevi- 
gen groei en de felle kleur der 
bloemen is deze plant bizon- 
der geschikt om tusschen 
heesters te worden geplant. 

— Bigelowi. Met heldergele 
bloemen, die een donkerbruin 
hart hebben. 

— grandicephalum cornp. bi- 
color. 

— grandicephalum Julisonne. 

Prachtige nieuwigheid met 
groote donkergele bloemen, 
die aan den rand lichtbruin 
geschaduwd zijn. 

Gypsophila paniculata flore pleno. 

fQypsophila paniculata flore pleno. 

Bizonder schoone vaste plant,zoo¬ 
wel voor snijbloem als voor alleen¬ 
staande plant aan te bevelen. 

De bekende enkele variëteit was 
reeds onmisbaar bij het vervaar¬ 
digen van bloemwerken, doch deze 
nieuwe Gypsophila bezit in ieder 
opzicht nog grooter waarde De 
bloempjes aan de sterk vertakte 
tot een Meter lange stengels zijn 
gevuld en helderwit. De plant is 
hierdoor met een wit waas over¬ 
trokken. Wanneer de bloemen, 
voordat ze geheel zijn uitgebloeid, 
worden afgesneden, blijven ze 
eenige maanden goed. Men moet 
ze dan in vazen zonder water 
zetten. 

— prostrata rosea. Kruipende va¬ 
riëteit met rosé bloempjes . . . 

f— repens monstrosa. Deze heeft 
grooier bloemen dan de andere 
Gypsophila’s, begint ruim een 
maand vroeger te bloeien en heeft 
daarbij een uiterst losse groeiwijze. 
Bloeit den geheelen zomer met 
elegante witte bloemen. 

f— repens rosea. Kruipende Gyp¬ 
sophila met tamelijk groote rosé 
bloempjes. 

fHarpalium rigidum, zie Helianihiis 
rigidus. 

fHELENIUM. 
helenlum Aurantiacum. Nieuwe 

variëteit met fraaie goudgele bloe¬ 
men . 

— autumnale Gartensonne. De 
goudgele bloemen dezer nieuwe 
variëteit hebben een fluweelachtig 
hart .. 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p. stuk. 

i 

100 7-9 0.45 

7—8 0 35 

15 6-8 0.30 

15 6-8 0.30 

60 7—8 0.40 

200 8-11 0.30 

— grandicephalum strlatum. 
Met donker-oranjegele bloemen, 
welke onregelmatig karmijnrood ge¬ 
vlekt en gestreept zijn. 

— Moopesi. Deze heeft veel over¬ 
eenkomst met H. Bigelowi, maar 
de bloemen zijn helder oranje . . 

— pumilum magnificum. Munt uit 

door zeer rijken bloei; de bloemen 
zijn heldergeel. 

— Riverton Beauty. Zeer rijkbloei- 
ende nieuwe Helenium met krach- 
tigen groei en bloemen van een 
fijne citroengele kleur, fraai af¬ 
stekend bij het zwart purperen 
centrum. 

— Riverton Gem. Eene sterk groei¬ 
ende zaailing der reeds oude va¬ 
riëteit „Striaium” die zeer rijk bloeit 
met goudg le bloemen en een 
terracotta weerschijn. 

+Hellanthella quinquenervls. Fraaie 

snijbloem, met slanke, sterke sten¬ 
gels. Zeer rijkbloeiend met groote 
gele bloemen van 12 cM. doorsnee 

Hellanthemum amabile fl. pl. De 
groei is compact en gedrongen; 
des zomers is de plant steeds be¬ 
dekt met een menigte gevulde 
scharlakenroode bloemen. Bloeit 
zeer lang door. 

— amabile Orange doublé, met 
helder oranje bloemen. 

tHELIAN T H IJ S? 
(0verblijdende Zonnebloem.) 

Deze behoort niet zijne soorten en varië¬ 
teiten tot de dankbaarste planten, daar zij in 
eiken grond slagen en weinig eischen stellen 
aan de behandeling. Zij leveren een prachtig 
materiaal voor groote bouquetten. 

Hellanthus doronicoides, kleinbloe- 
mige Zonnebloem. 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p. stuk. 

200 8-11 0.30 

150 7—10 0.25 

60 7-9 0.30 

100 7-9 0.25 

100 7-8 0.30 • 

120 6 9 0.25 

60 6-9 0.25 

75 7-9 0.30 

150 8—10 0.25 

150 8-10 0.25. 

100 6-7 0.35 

20 6-8 0.30 

20 6-8 0.30 

120 8-9 0.20 

Wanneer men Tan één© soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 
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Hoog Bloei- Prijs 

fielianthus microcephalus, met klei- 
cM. tijd. p. stuk. 

ne zwavelgele bloemen op lange 
stengels. 120 9-10 025 

multiflorus flore pleno .... 150 9-10 0.25 
— „ maximus ..... 
— Nuttali, laagblijvende, zeer vroeg- 

200 9-10 0.35 

bloeiende Zonnebloem. Gele bloe¬ 
men met zwart hart. 

— rigidus, sierlijke, rijkbloeiende, 
gele Zonnebloem. 

100 9—10 0.25 

120 7-9 0.15 
— rigldus D. Dewar. Donkergele 

bloemen met spits toeloopende 
bloembladen. 120 7-9 0.15 

— rigidus H. Q. Moon, met groote 
gele bloemen. 130 8-10 0.20 

— rigidus Ligeri, een der schoonste 

overbhjvende Zonnebloemen met 
groote heldergele bloemen . . . 

— rigidus Miss Mellish. Deze onder¬ 
scheidt zich van de voorgaande 
door grootere en halfdubbele bloe¬ 
men, die op de wijze der Cactus- 
Dahlia’s eenigszins omgebogen zijn. 

150 7-9 0.20 

180 7-9 0.15 
— rigidus Miss Willmott, m. groote, 

halfdubbele gele bloemen .... 150 8-10 0.20 
— rigidus praecox, vroeg bloeiende 

soort, iets kleiner dan de voor¬ 
gaande, doch dezelfde kleur van 
bloemen. Evenals de vorige zeer 
geschikt voor snijbloemen . . . 120 6-8 0.20 

— rigidus semiplenum. De half- 
dubbele bloemen zijn van een mooie 
oranjegele kleur. 

— strumosus, Iaatbloeiende variëteit 
met tamelijk groote goudgele bloe- 

120 8—10 0.15 

men in trossen. 150 9-10 0.30 

flieliopsls scabra ztaniaeflora. De 

goudgele bloemen hebben een door¬ 
snede van 7 k 8 cM. en doen aan 
dubbele Zinnia's denken. Weinige 
planten overtreffen deze aan rijk- 
bloeiendheid. 60 7—9 0.25 

fHelleborus nlger angustifolius 
(Mad. Fourcade). Rijkbloeiende 
Kerstroos, met zuiverwitte bloemen. 
Deze soort munt uit door krachtigen, 
gezonden groei en is minder dan 
de andere Kerstrozen vatbaar voor 
ziekte. 30 11-3 1.- 

+— niger grandiflorus. Grootbloe- 
mige Kerstroos. Daar de Kerstrozen 
bloeien op een tijd dat men tever- 
geefs andere bloemen van den open 
grond zou zoeken, kunnen zij niet 
genoeg worden gewaardeerd. De 
schoone, zuiver witte bloemen 
steken fraai af bij de donkergroene 
handvormige, glanzige bladeren. 
Opdat de bloemen in den winter 
niet te veel van den wind en regen¬ 
vlagen te lijden hebben, geve men 
de planten een beschutte en half 
beschaduwde standplaats .... 20 11-3 0.50 

— nlger major groote bloemen, iets 
0.50 rosé getint. 20 11—3 

t HEMEROCALLIS. 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p stuk. 

Hemerocallis Ajax. Nieuwe varië¬ 
teit met oranjegele bloemen . . . 60 7-8 0.55 

— aurantlaca. Oude, doch aanbe¬ 
velenswaardige soort. Komt veel 
overeen met de H. aur. major doch 
bloeit rijker en is sterker .... 60 7-8 0.45 

— aurantlaca major. Deze plant 
werd voor eenige jaren uit Japan 
ingevoerd. De bloemen zijn zeer 
groot en hebben een prachtige, 
oranje kleur. Een der schoonste 60 7—8 0.35 

— Aureole. Uit Japan ingevoerde, 
nieuwe soort, die dichte planten 
vormt. Zij draagt eene menigte 
vertakte bloemstengels met talrijke 
glanzend donker oranje bloemen, 
die aan de buitenzijde roodachtig 
getint zijn. 

' 

60 7-8 0.35 
— citrina. Zeldzame, uit China in¬ 

gevoerde variëteit met langwerpige 
trechtervormige bloemen van licht 
citroengele kleur. 80 7-8 0.65 

— flava. 70 6-7 0.20 
— flava major, zuiver gele, welrie¬ 

kende bloemen. 60 7-8 0.25 
— fulva fl. pi., met dubbele bloemen 60 5—6 0.25 
— hybrida Aprlcot. Met oranje¬ 

kleurige bloemen. 60 5-6 0.20 
— hybrida Dr. Regel. Met groote 

citroengele bloemen. 70 6-7 0.45 
— hybrida Soverelgn. Met licht 

oranjegele, schoon gevormde bloe¬ 
men. De bloembladen zijn breed 70 6-8 0.25 

— luteola. Prachtige, rijkbloeiende 
oranjegeel gekleurde hybride tus- 
schen Hemerocallis aurant. major 
en H. Middendorfiana. 70 7-8 0.30 

— luteola major. 70 6-8 0.55 
— Middendorfiana. Met lelieachtige, 

oranjegele bloemen. 50 7-8 0.30 
— Queen of May. Een der vroegste 

bloeiers . 75 5-6 0.65 
— Shirley. 80 7—8 0.65 
— Sir Michael Foster. Nieuwe 

variëteit met enorm groote, zuiver- 
gele bloemen. 90 1 00

 

0.40 

HEPATICA. / 
De Hepatica’s of Leverbloemen moet men 

een half beschaduwde niet te droge stand¬ 
plaats geven. Zij behooren tot de vroegste 
voorjaarsbloemen. 

Hepatlca angulosa, helder blauw 20 2—4 0.35 

— trlloba, blauw. 20 2-4 0.35 

— „ fl. pleno, dubbel blauw. 20 2—4 0.85 

— alba, wit. 20 2-4 0.40 

— „ rubra, rood. 20 2—4 0.40 

— w „ fl. pl., dubb. rood 20 2-4 0.35 

Heracleum Mantegazzlanum. 
Gazonplant met reusachtige blade¬ 
ren en witte bloemschermen. . . 150 7 0.35 

Wanneer men van <$éne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend 
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t HEUCHERA. 

Heuchera alba, witbloeiende variëteit 

— brizoides Flambeau, aanbevelens¬ 
waardige variëteit, welke rijk bloeit 
met schitterend rosé bloemen . . 

— brizoides gracillima. De bloem¬ 
pjes dezer nieuwe variëteit zijn zeer 
fijn, zacht-rose gekleurd en op lange 
stengels met draadvormige steeltjes 
gezeten. 

— gracillima Perry's var. Met kar- 
mijnroode bloemen. 

—- Pluie de feu, zeer mooie nieuwig¬ 
heid met vuurroode bloemen; rijk- 
bloeiend. Door de felroode kleur 
trekken de bloemen reeds van verre 
de aandacht. Uitstekend als snij¬ 
bloem voor kleine vaasjes . . . 

— purpurea, met mooi donker blad 

— rosea grandiflora, zeer lange 
bloemstengels met groote rosé 
bloemen.. . . 

— sanguinea Shirley, met koraal- 
roode bloemen. 

— sanguinea splendens. 

— * Walkers var. . . . 
Bovenstaande variëteiten van Heu¬ 
chera sanguinea hebben ijle trossen 
prachtig roode bloemen, op zeer 
dunne bloemstengels. 

Hleraclum aurantiacum, Alpenplant 
met levendig gekleurde, van goud¬ 
geel naar oranje en purper over¬ 
gaande bloemhoofdjes. 

— rubrum, rood. 

Hottonia palustris, losdrijvende wa¬ 
terplant m. jozeroode bloemtrossen 

Houstonia serpyllifolia, klein alpen¬ 
plantje met hemelsblauwe bloemen 

Humulus lupulus aureus. Goud¬ 
gele Hop, snelgroeiende klimplant 
die met hare heldergele bladeren 
een fraai effect maakt. 

Hutchlnsla alplna. Alpenplantje 
met schitterend groene bladeren 
en zuiver witte bloemen. Groeit 
het best op droge plaatsen . . . 

Hydrocharis Morsus Ranae, water¬ 
plant . 

fHypericum calycinum. Heester¬ 
achtige plant, met een groote me¬ 
nigte zuiver gele bloemen . . . 

— fragile. De draadvormige stengels 
met kleine blaadjes kruipen over 
den grond en dragen een groote 
menigte goudgele bloemen . . . 

+— Moserianum. Met groote, gele 
bloemen, die met hare talrijke 
goudgele meeldraden een schoon 
effect opleveren. 

Wanneer men van ééne 

n » r> r> 

45 

Hoog Bloei- Prijs Hoog Bloei- Prijs 
cM. tijd. p. stuk. 

fHypericum olympicum gracile. 
cM. tijd. p. stuk 

Zeer geschikte kleine rotsplant met 

60 5-6 0.25 gele bloemen. 15 7-8 0.30 

60 0.30 

fiberis coraefolia. 

— sempervirens Little üem. Et n 

20 4-6 0.20 

7-8 dwergachtige plant met sneeuw 
witte bloempjes. 10 4-6 0.20 

60 7-8 0.25 

— sempervirens Snowflake. Met 

groote sneeuwwitte bloemen. . . 

f — sempervirens superbus. Boven- 

20 4—6 0.20 

staande Iberis-soorten zijn langen 
tijd overdekt met zuiver witte bloe¬ 
men en bij uitstek geschikt voor 
rotspartijen en borders. 30 4—6 0.20 

60 7-8 0.40 

Imperatasaccharifera(= Miscanthus 
sacchar.) Siergras. Met lange ele¬ 
gante zilveren pluimen en rood- 

50 7-8 0.25 
geaderde bladeren. Bijzonder mooi 100 0.40 

7—8 
flncarvillea Delavayi. Schoone, uit 

50 0.30 China afkomstige plant, welke aan 
lange stengels groote op Gloxinia’s 
gelijkende rosé bloemen draagt. . 60 6 0.15 

60 6-7 0.25 — grandiflora. De bloemen zijn veel 

50 

50 

6-7 

6-7 

0.55 

0.25 

grooter, fraaier en donkerder ge¬ 
kleurd dan van 1. Delavayi . . . 30 5 0.15 

50 5-6 0.30 Incarvillea grandifl. brevipes’ 

Nieuwe nog zeldzame variëteit 
met langere stengels dan de 
voorgaande. 45 6—7 0.15 

flnula ensifolia. Vormt dichte pol- 
letjes, in den zomer overdekt met 
een massa goudgele bloemen . . 30 7-8 0.30 

f— glandulosa grandiflora. Met 
zeer groote oranjegele straalbloemen 50 5-6 0.25 

40 6-9 0.20 f— grandiflora, met lange stengels 

40 6—9 0.20 
en groote bloemen. 70 6 0.30 

f— macrocephala. Prachtige sier- 

40 0,15 
plant met zeer groote bladeren. De 

5—6 bloemstengels dragen aan het uit¬ 
einde groote, oranje-gele bloemen 120 6-8 0.25 

10 0.35 4—7 flris aurea, hooggroeiende soort met 
smalle bladeren en zuiver goud¬ 
gele bloemen. 100 8 0.30 

600 0.50 
. — Forrestii, nieuwe uit China afkom- 

stige soort met zwavelgele bloemen 60 6-7 0.40 

10 4-5 0.25 
t IK IS GERMANICA. 

7-8 0.10 Deze Irissen zijn verbazend gemakkelijk te 
kweeken, daar zij na het planten niet de minste 
zorg vereischen en bijna elke grondsoort voor 

50 7-10 0.25 lief nemen. Op een droge en zonnige stand¬ 
plaats zullen zij echter het rijkst bloeien. Zij 
bloeien Mei-Juni en de prachtige bloemen 
komen in de meest verschillende kleurnuances 

7-8 0.30 
voor. Vooral als zij een jaar op dezelfde plaats 
hebben gestaan, bloeien zij bizonder rijk. Om 
ze den eersten zomer na de planting volop 
in bloei te hebben, moet men ze reeds in Aug. 
of Sept. planten, ofschoon ze ook wel in ’t 

30 7-10 0.25 voorjaar kunnen worden verplant. 

soort 10 stuks bestelt, wordt de pr\js van 8 stuks berekend. 

n ^ n w n v v> n 4 „ „ 
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Iris aurea. 
Hoog Bloei- 
cM. tijd. 

+IRIS OERMANICA VARIËTEITEN 

Onder deze rubriek worden door 
mij ook gerangschikt de verschillende 
variëteiten van Iris: amoena, neglecia, 
orientalis, pallida, plicata, squalens en 
var ie gala. 

Annle ürey, zacht rosé. 5-6 

Aurea, goudgeel. 5—6 

Bergiana, geel met donker violet . 5-6 

Wanneer men van ééne 

Bridesmaid, opstaande bloembladeren 
van matte lavendel-kleur; hangende 
bladeren wit, lavendel-kleurig ge¬ 
aderd . 

Darius, geel met lila, grootb’oemig 

Emilie. licht en donker purper . . 

Emma, wit, lila getint . 

FSorentina alba, wit, zacht lila gestr. 

Fontarable, donker purper met lila, 
grootbloemig. 

Gajus, opstaande bloembladeren zui¬ 
ver lichtgeel, hangende geel, rood 
gestreept. 

(iracchus citroengeel, purper gestr. 

Innocenza, sneeuwwit. 

Iriskönig. Deze prachtige nieuwig¬ 
heid, een kruising tusschen Iris 
pallida dalmatica en Iris germ. Maori 
King, komt in groeiwijze overeen 
met de eerste en heeft ongeveer de 
kleur van de laatste. De bloem 
heeft citroengele opstaande blade¬ 
ren, terwijl de breede hangende 
bladeren fluweelachtig donkerbruin 
zijn met een breeden, goudkleurigen 
rand . 

Kharput, (asiatica) licht en donker 
purper.x. 

Kochi, (atro-purpurea) grootbloemig 
donkerpaars . . . .. 

La Beauté, grootbloemig, prachtig 
hemelsblauw. 

Lohengrln. Met reusachtige bladeren 
en opvallend groote bloemen, die 
zacht zijdeachtig rosé gekleurd zijn. 

: Loreley. Hangende bloembladeren, 
diep ultramarijnblauw, crème ge¬ 
aderd en met lichtgelen rand. Staan¬ 
de bloembladeren lichtgeel . . . 

Macrantha, grootbloemig paars . . 

Mad. Chéreau, wit, lila gerand . . 

Maori King, donker bruingeel met 

purper . 

Maritana, grootbl. zacht lila met wit 

Miss E. Eardley, helder goudgeel met 
violet, prachtige nieuwe variëteit . 

Mrs. Allan Qrey, helderrose, laatbl. 

Hoog Bloei- Prijs Mrs. Qladstone, wit purper geaderd 
cM. tijd. p. stuk. r 

Mrs. H. Darwin, sneeuwwit, purper 
geaderd . 

Mrs. Neubronner, goudgeel extra . 

Mrs. Reuthe, zuiverwit en zacht lila, 
extra. 

Orlentalis (sanguinea). 

„ Snow Queen. Met groote 
mooigevormde sneeuwwitte bloe¬ 
men. Zeer rijkbloeiend .... 

5—6 0.30 Pallida, lila . . . .. 

5—6 0.25 H dalmatica, helder lila, extra 

5—6 I 0.15 grootbloemig. Zeer schoon . . . 

soort 10 stuks bestelt, wordt do prfls van 8 stuks berekend. 

M 5 H M t» M ^ » M 

Bloei¬ 
tijd. 

5-6 

5-6 
5-6 

5~ 6 

5-6 

5—6 

5-6 
5—6 

5-6 

Prijs 
p. stuk 

5-6 

5-6 

5-6 

5-6 

5—6 

5-6 

5-6 

5-6 

5-6 

5-6 

5-6 

5-6 

5-6 

5-6 
5-6 

5—6 

5-6 

5-6 

5-6 

5-6 
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Hoog Bloei- Prijs Hoog Bloei- 
cM. tijd. p. stuk. cM. tijd. 

Palllda Her Majesty, grootbl. lilarose 5-6 0.20 Joroshima, paarsrood, lila gestreept. 7-8 
„ Khedive, licht en donker lila 5-6 0.30 Mrs. Stanley, paars met donkere 

„ Queen of May, rosé . . . 5—6 0.25 
aderen. 

Nagasaki, rosa-lila, violet gevlekt. 
7-8 
7-8 

Pfauenauge, de opstaande bloem- Nippon, wit grootbloemig. 7-8 
bladeren zijn zuiver olijfgeel, de Paulus Moreelse. 7-8 
onderste daarentegen bruinachtig Peking, paars-rood met wit centrum. 7-8 
met scherp afstekenden olijfgelen Pieter de Hooghe, violet-rood, met 
rand. Een opvallend kleurencontrast 5—6 0.65 zeer licht lila centrum. 7-8 

Princess Victoria Louise. Nieuwe Rangoon, blauw, van binnen licht lila. 7-8 
variëteit; de staande bloembladeren Rembrandt, paarsrood met witte 
zijn zwavelgeel, de hangende violet- streepen. 7-8 
rood, crème gerand. 5-6 0.65 Rosé Queen, langstelige röse bloemen 7-8 
Pusilla. 5—6 0.20 shirwin, zeer licht rosé gespikkeld. 7-8 

Rhein Nixe. Opstaande bloembla- 
To Kwang, donkerblauw. 
Tokio, lila met violetkleurige aderen. 

7-8 
7-8 

deren zuiver wit, hangende diep Van Dijk. 7-8 
violetblauw, wit gestreept. Prach- 

0.65 
W. v. d. Velde, licht lila, violet ge- 

tige snijbloem. 5—6 marmerd. 7-8 
Violacea, paars. 5-6 0.15 Yokohama, wit met lila tint. 7-8 

10 stuks in 10 soorten, naar mijne 10 stuks in 10 extra soorten naar 
keus f 1.50 mijne keus f 2.50 

100 stuks in 10 soorten naar mijne 100 stuks in 10 soorten naar mijne 
keus f 10.*— keus f 20.— 

Iris gigantea (ochroleuca), wit met 
geel. 

tIRIS INTERMEDIA. 

5—6 0.15 

flris laevigata albo purpurea. De 
groote bloemen zijn donkerblauw 
met witte vlekken. 7-8 (interregna.) 

— laevigata fol. var. Het breede 
De volgende nieuwe variëteiten zijn ont¬ 

staan door kruising van Iris purnila en de donkergroene blad is zuiverwit ge- 
mooiste soorten der Iris germ'nica en vullen streept. Een van de mooiste boni- 
den bloeitijd tusschen deze beide aan, terwijl bladerige vaste planten met schit- 
ze ook door hare hoogte tusschen beide in 
staan. 

terend blauwe bloemen .... 7-8 

Fritjof. De opstaande bloembladeren 
zijn helder licht lavendelblauw, de 
hangende fluweelachtig violetblauw 0.15 

tIRIS PUMILA HYBRIDEN. 
6-7 Deze nieuwe hybriden zijn ontstaan door 

Halfdan, effen licht crême-geel . . 6-7 0 20 kruising der vroegbloeiende Iris pumila met 
grootbloemige Iris germanica. Ze bloeien even 

Helge, licht citroengeel. 

Ingeborg, grootbl. zuiverwit . . 

6-7 
6-7 

0.15 
0.30 

vroeg als eerstgenoemde en hebben in kleuren 
en vorm der bloem veel van de laatste over¬ 
genomen. Ze bloeien reeds in Mei, dus in 

Ivorine, matwit. 6-7 0.25 een tijd, dat men nog weinig bloemen ziet. 

Walhalla, opstaande bloembladeren Cyanea, donkerblauw. 20 5 . 
lila lavendelblauw neerhangende 

0.15 
Die Braut, zuiverwit. 20 5 

zacht wijnrood. 6—7 
Die Fee, blauw. 20 5 

t IRIS KAEMPFERI (90 cM.) 
Eburna, geelachtig wit. 20 5 

Excelsa, okergeel. 20 5 
Prachtige groep, geheel verschillend van de 

andere soorten. De bloemen zijn grooter en Florida, geel. 20 5 
wijduitstaand en in de schoonste kleuren. 
Deze groeien liet best in een niet te drogen 

Formosa, donkerblauw. 20 5 
grond en zijn daarom zeer aanbevelenswaar- Schneekuppe. Iris van dezelfde 
dlg voor beplanting van den waterkant. Zij 
bloeien in Juli-Aug. groeiwijze als de germanica-soor- 

ten. De opstaande en hangende 
Adrlaan van der Werf, lila met bloembladeren zijn sneeuwwit, de 

blauwen grond. 7-8 0.30 laatste aan de keel groengeel ge- 
Alex von Humbold, wit. 7- 8 0.30 aderd. 20 5 
Confuslus. 
Frans Hals, wit met blauwe tint, 

grootbloemig. 

7-8 0.30 

7-8 0 30 Iris Pseudacorus, Gele Zwaardlelie, 
Frans van Mieris, purper violet. 7-8 0.30 oeverplant. 100 5-6 
Qlory of Holland, violet. 
Heinrich Witte, wit extra groot- 

7-8 0.30 — vlrginica. 100 5-6 

bloemig. 7-8 0.30 fLathyrus latifolius. Overblijvende 
6-9 Helena von Siebold, rose-lila. 7-8 0 30 pronkerwt met rosé bloemen . . 150 

Hendersonl, purperblauw. 7-8 0.30 f— latifolius albus. Overblijvende 
Jersey Belle, grootbloemig wit. 7-8 0.30 pronkerwt met zuiverwitte bloemen 150 6-9 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 

6 *» » ♦ 1 11 M 
4 

Prijs 
p. stuk. 
0.30 

0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 

0.30 
0.30 

0.30 
0.50 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 

0.30 
0.30 

0.85 

0.50 

0.15 

0.25 

0.20 
0.20 

0.15 

0.15 

0.15 

0.50 

0.15 

0.25 

0.25 

0.25 

'i *» 
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Hoog 
cM. 

Bloei- 
tijd. 

40 

00 1 

30 7-8 

60 8-9 

60 8-9 

45 9 

180 8 

120 8 
80 ^4

 1 00
 

5-9 

5-9 

100 6-7 

100 6—7 

80 6-8 

100 6-7 

60 6-7 

80 6-7 

80 6-7 

der beste door mij ingevoerde 
nieuwigheden. De hoofdbloei valt 
in den voorzomer, evenwel volgen 
nog bloemstengels tot in het najaar. 
De prachtige trossen verheffen zich 
flink boven het sterke loof en zijn 
dicht bezet met lichtrose gekleurde 
bloemen. 

f— polyphyllus roseus. Rosé bloei¬ 
ende Lupine. 

fLychnls chalcedonica alba plena. 

Dubbele witte Konstantinopel . . 
f— chalcedonica rubra. Konstanti¬ 

nopel met schitterend scharlaken 
roode bloemen. 

t— chalcedonica rubra plena. 
Dubbele Konstantinopel met schar- 
lakenroode bloemen. 

Lavandula Middachten var. 
NIEUW! Lange bloemstengels 
met donkerpaarse bloemen . . 

— Munstead var. Vroegbloeiende, 
lage, nieuwe variëteit van het 
welriekende Lavendelkruid met 
groote trossen paarse bloemen. 
Wanneer men de afgesneden 
bloemstengels droogt, versprei¬ 
den deze zeer langen tijd een 
heerlijken geur. (Bekroond te 
Londen ’16.). 

fLiatrls callilepis, helder kar¬ 
mijn rosé . 

f— scariosa. Met donker-purpere 
bloemen. 

— spicata. Met lange purperachtig 
roode bloemen. Zij groeit het best 
in lichten tuingrond en op een 
halfbeschaduwde standplaats . 

Ligularia Jacquemontana. Met 
zeer groot blauw-groen blad en 
een menigte groote, gele bloemen 

— stenocephala. Met groote 
bronsgroene bladeren en goud¬ 
gele bloemen. 

— stenocephala globosa . . . 

Lithospermum prostratum. Met 
donkerblauwe, trechtervormige 
bloemen. 

— prostratum Heavenly Blue. 
Nieuw, lichtblauw. 
Beide Lithospermums kunnen 
tot de mooiste Rotsplanten wor¬ 
den gerekend. De bloemen doen 
aan de Vergeet-mij-niet denken 
en steken met hun schitterende 
blauwe kleur goed af tegen het 
donkergroene loof dat over den 

grond kruipt. Ze bloeien den ge- 
heelen zomer. 

fLupInus polyphyllus. Krachtige, 
hooggroeiende Lupine met lange 
bloemaren in blauwe tinten . . . 

+— polyphyllus albus, zuiver witte 
variëteit der voorgaande. Zeer ge¬ 
schikt voor snijbloemen . . . . 

f polyphyllus Moerheimi. Een 

Lathyrus latifolius White Pearl. 

fLathyrus latlfolius Rosé Queen. 

Nieuwe grootbloemige helderrose 
variëteit, in mijne kweekerij ont¬ 
staan. (Getuigschrift v. Verdienste 
Amsterdam, Augustus 1916.). . . 

f — latlfolius White Pearl. De 
fraaiste overblijvende Lathyrus met 
bloemen die dubbel zoo groot zijn 
als die van de gewone witte. Men 
telt meestal 14 bloemen op de lange 
stevige stengels. 

Hoog 
cM. 

200 

Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p. stuk. 

7-10 

7-10 

0.50 

0.50 

fLavatera Olbla. Nieuw ingevoer¬ 
de heesterachtige plant, met 
groote mooie rosé Malva-achtige 
bloemen die in grooten overvloed 
het geheele jaar door verschijnen. 
Zij begint reeds te bloeien vroeg 
in Juni en bloeit onafgebroken 
door tot het laatst van October 
of November, wanneer de vorst 
den bloei vernietigt. De afge¬ 
sneden stengels blijven 14 dagen 
goed en de knoppen bloeien bijna 
tot het einde uit. Op voedzamen 
grond uitgeplant, vormen ze reeds 
het eerste jaar zware struiken . 150 6-11 0.35 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls vau 8 stuks berekend. 

Prijs 
p. stuk 

0.40 

030 

0.20 

0.20 

0.20 

0.30 

0.30 

0.55 

0.35 

0.35 

0.15 

0.15 

0.50 

0.25 

0.35 

0.25 

0.45 
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Hoog Bloei- Prijs Hoog Bloei- 

fLychnis dlurna rosea plena. Met 
cM. tijd. p. stuk. 

Mentha rotundifolia trol. var., krui- 
cM. tijd. 

groote, dubbele, rozeroode bloemen 60 5—6 0.30 pend. Met zilverbont blad . . . 6—8 

f viscaria splendens plena. Fraaie Menyanthes trifoliata, Waterdrie- 
dubbele, vuurroode Lychnis, die blad; waterplant met vleesclikleu- 
buitengewoon rijkbloeiend is. Deze rige bloemen. 30 5-6 
plant, die vroeger meer algemeen 
bekend was onder den naam van 

Menziesia empetrifolia. Kruipend 
met mooie rose-roode bloemen . . 5 5—7 

„Pekanjer,” wordt thans weinig 
meer in de tuinen aangetroffen. Ze Mertensia echioides elongata. Al- 

verdient echter alle aanbeveling . 40 7-9 0.25 penplant met tallooze gentiaan- 
30 

60 7- 8 0.50 
blauwe bloemen. 5—7 

Lysimachia dahurica. 

60 0.50 
— primuloides. Met diep donker- 

— Fortunei. 7—8 blauwe bloemen, overgaande in 
— velutina. 60 7—8 0.50 purper en geel oog. Deze soort 

komt veel overeen met eene Myo- 
sotis. 15 5-6 

LYTHRUM. f— sibirica. 30 5—6 

De Lythrums zijn alle zeer rijkbloeiende f— sibirica ciliata. 30 5-6 
zomerbloemen. De bloemen hebben verschil- Beide laatste variëteiten hebben 
lende nuances van rosé en zijn dicht aaneen 
op de lange stengels gezeten. blauwe bloemen aan lange bloem¬ 

stengels, die als trossen afhangen. 
fLythrum roseum superbum, 

180 7-8 0.20 
Meum athamanticum. Met fijn in- 

grootbl. helderrose. gesneden en heldergroen blad, de 
f roseum superbum Perry’s var., bloemen zijn onaanzienlijk . . . 25 

glanzend kersrood. 90 7—8 0.20 Miscanthus saccharifera, 
f— salicaria Brigtitness. Sierlijke zie Imperata. 

bloemstengels met zuiver rosé 
90 7-8 0.20 

fMonarda didyma Cambridgo Scar- 
bloemen. let. Donkerroode variëteit van de 

f— salicaria Rosé Queen, helder 
90 7—8 

bekende gewone soort. 00 6-7 
rosé. 0.25 — Ramaleyl, rosé. 50 8-9 

f— virgatum roseum. 

f— virgatum Rosé Queen. Door 

90 7-8 0.25 — violacea superba, purper-violet 7-9 

de prachtige rosé bloemen aan t M ONTBRETIA • 
1 

dunne stengels is zij uiterst ge- 
De Montbretia’s behooren tot dedankbaarstö 

schikt als snijbloem. Een der 
90 7-8 0.25 

en rijkstbloeiende planten. Boven de riet- 
mooiste van deze soort .... 

Maianthemum racemosum. Uitste- 

achtige bladeren verheffen zich de elegant ver¬ 
takte bloemtrossen, die gevormd zijn uit ster- 

5-6 
achtige bloempjes van een kleur, die variëert 

kende, lelieachtige schaduwplant . 15 0.50 tusschen geel, oranje en donkerrood. Zeer 
geschikt voor bouquetten. 

fMalva moschata. Rosé bloeiende Het uitplanten der bollen geschiedt in April 

Kaasjesbloem. 60 6—8 0.15 of Mei; in den herfst moeten ze opgenomen 
worden om droog en vorstvrij gedurende den 

f— moschata alba, witte Kaasjes- winter te worden bewaard. Men kan ze even- 

bloem., . . . 60 6-8 0.15 wel onder een goede bedekking ook buiten 
doen overwinteren. 

Meconopsis cambrica fl. pi. Zeld- Montbretia America. Rijkbloeiend, ' 
zame plant met dubbele, oranjegele 
bloemen, die aan Papavers doen 
denken . 80 7-9 0.45 

met donker oranjegele bloemen en 
een donkerrood centrum .... 60 7—11 

— Qeo Davison. Met groote wijd- 
openstaande licht oranjegele bloe- 

60 
MEGASEA. 

men. 7-11 

— (iermania. Met groote, wijdopen- 
De Megasea’s behouden hare fraaie hart- staande bloemen, van een prachtige 

vormige of ovale leclcrachtige bladeren ook 
des winters en bloeien bovendien in een tijd oranje-roode kleur . . 100 7-11 
wanneer men haast geen andere bloemen 
ziet. Zeer geschikt voor rotspartijen; groeien 

Klng Edmund. Met dichte sten- 

ook in vochtigen bodem bij watervallen of gels, welke goudgele bloemen 
vijvers. dragen, die van buiten donkerder 

Megasea ciliata, rosé. 30 4-5 0.40 gekleurd zijn, ruim 7 cM. doorsnede 
hebben en zes tot acht chocolade- 

— cordifolia purpurea. Groeit for- kleurige vlekken aan de keel ver- 
scher dan M. speciosa en de toonen . . 120 7—11 
bloemen zijn donkerder van kleur 40 3-5 0 40 — Lady liamilton. Bloeit zeer rijk 

— (Saxifraga) speciosa, rosé . . . 20 11-4 0.25 met gele bloemen. Bekroond te 
Melittis Melissophyllum, rosé . . 30 6-7 0.30 Londen . 100 7—11 

— Melissophyllum album, wit . . 
Bovenstaande beide Labiatae's 

— Le Pactole. Prachtige, nieuwe 
verscheidenheid met groote goud- 

zijn zeer gezocht door de bijen . 30 6-7 0.50 gele bloemen en bruin centrum 60 7-11 

Wan lieer moii van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prjjs yan 8 stuks berekend. 

>1 w w w w & w w wwww^w w 

49 

Prijs 
p. stuk 

0.25 

0.15 

0.45 

0.45 

0.30 

0.25 

0.30 

0.20 

0.20 

0.30 

0.30 

0.15 

0.15 

0.15 

0.20 

0.15 

0.15 
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I 
Hoog Bloei- Prijs 

Montbretia Lord Nelson. De don- 
cM. tijd. p. stuk. 

kerste van alle. Met zeer donkere, 
purperkleurige stengels, welke goed 

I 

vertakt zijn. De bloemen hebben een 
doorsnee van ê1/, cM., zijn donker 
oranje-rood en aan de buitenzijde 
karmozijnrood. De bloembladeren 
zijn van een fraaien vorm, het oog 
is geel.. 100 7—11 j 0.50 

— Martagon. De bloemen zijn groot, 
donker oranje met bruin hart met 
teruggeslagen bloembladeren, waar¬ 
door de bloemen aan die van Lilium 
Martagon doen denken. 60 7—1.1 0.15 

— Messidor. De groote bloemen 
zijn zacht stroo-geel. 60 7-11 0.35 

— Norvic, met gioote gele bloemen 50 8-11 0.20 

— Oriflamme. 60 7-11 0.10 

— Prometheus. Uit Engeland inge- 

voerde nieuwe Montbretia. De 
bloemstengels vertakken zich sterk 
en zijn rijk voorzien van groote 
oranje-ioode bloemen met donker- 
roode vlek bij het hart. 100 7—11 S 0.90 

— Rheingold. De kleur is schitte- 
rend goudgeel, terwijl het iets 
lichtere centrum bruinachtig rood 
geteekend is. 60 7-11 0.35 — 1 

Prachtige nieuwe variëteit mtt 
oranjegele bloemen. Extra groot- 
bloemig, de mooiste van allen 7-11 0.65 | 

Montbretia St. Botolpli, grootbloe- 
mig heldergeel. 7—11 0.20 

— Tragédie, rood. 

— Vésuve. Scharlakenroode bloe- 

7-11 0.25 

men met goudgeel hart .... 

— Zonnebloem, met oranjegele 

7—11 0.15 

bloemen. 

Mulgedium giganteum. Sierplant 

7—11 0.15 

met groote bladeren en lichtblauwe 
bloemen. 150 7—8 0.30 

Nepeta longiflora. 

— macrantha, (= Dracocephalum 

100 6-8 0.30 

sibiricum) metzachtblauwebloemen 

— Mussinii. Zeer rijkbloeiende plant 

100 6-7 0.25 

met lila-blauwe bloemtrossen en 
grijs blad. 30 6—7 0.35 

Nesaea salicifolia. 

Nlerembergla rivularis. Aardig 

80 7-8 0.55 

kruipend plantje met zuiverwitte 
klokvormige bloemen. 5-6 0.30 

Nuphar luteum, Gele Waterlelie . . 6-8 0.15 

NYMPHAEA (Waterlelies). 
Behalve de bekende gele en witte zijn ook 

een groot aantal andere Waterlelies hier vol¬ 
komen winterhard. De door mij aangeboden 
planten zijn zonder eenige bedekking buiten 
gekweekt. De verzending heeft bij voorkeur 
in de maand Mei plaats. 1 

Nymphaea alba, Witte Waterlelie . 

— aurora, grootbloemige variëteit, 
zeer rijkbioeiend.De bloemen welke 
bij het opengaan geel met rosé zijn, 
worden spoedig fraai rood . . . 

Froebeli, een der beste roode wa¬ 
terlelies. De groote bloemen zijn 
donker wijnrood. Zeer sterke soort 

— Gladstoniana, reusachtigesneeuw- 
wiite bloemtn, goudgele stampers 

— James Brydon, met groote rosé 
bloemen. 

— laydeckeri purpurata, met groote 
helder karmozijn roode bloemen; 
sterke en rijkbloeiende soort . . 

— laydeckeri rosea prolifera. Bui¬ 
tengewoon rijkbloeiend met kleinere 
welriekende bloemen, die bij het 
opengaan vleesctikleurigzijn en later 
rosé en donkerkarmijn worden; de 
beste voor kuipen en ondiepe basins 

— marliacea albida, met enorm 
groote zuiverwitte bloemen . . . 

— marliacea carnea, zacht vleesch- 
kleurig, grootbloemig. 

— marliacea chromatella, prachtige 
lichtgele bloemen en donkerbiuin 
gemarmerd blad. 

— odorata rosea, met rosé bloemen 

— Paul Hariot, grootbloemig koper¬ 
geel, zeer mildbloeiend. 

Oenothera fruticosa major. . . . 

— fruticosa. 

— missouriensis, met buitengewoon 
groote zwavelg. bloemen. Kruipend 

— Nuttali. 

— riparia, geel. 

f speciosa grandiflora. Met groote 
witte bloemen, die ook den geheelen 
dag openblijven. 

— Youngi. Rijkbloeiend met don¬ 
kergele bloemen. 

Omphalodes cappadocica. Nieuw, m. 

groote bladeren en groote donker¬ 
blauwe bloemen. 

f — verna. Voor deze plant, met 
hemelsblauwe Vergeet-mij-niet- 
achtige bloemen is een half be¬ 
schaduwde standplaats wenschelijk 

— verna alba. Witte variëteit der 
voorgaande. Beide bloeien dikwijls 
in het najaar nog eens. 

Orobus alatus. 

— Qmelllnl, lila. 

— lathyroides. Een der vroegste 
planten met donkerpaarse bloemen 

— Smithi, zeldzaam. 

— superbus, met paarsbl. bloemen . 

— varius. Zeldzanje plant, die zeer 
vroeg bloeit met zalmkleurig rosé 
en gele bloemen. 

Hoog 
cM. 

Bloei- Prijs 
tijd. p. stuk 

0.35 

2.— 

2.50 

2.- 

4.50 

2.50 

5.- 

2 — 

2 — 

1.50 

1.50 

3.50 

mm 7-8 0.25 

40 7-9 0.25 

30 7-9 0.20 

10 5-9 0.50 

30 7-8 0.25 

60 7-9 0.30 

50 7—9 0.25 

25 4-5 0.30 

30 3—5 0.15 

30 3-5 0.15 

5 0.25 

30 5-6 0.15 

50 4-5 0.15 

30 0.25 

50 5 0.30 

35 4-5 0.55 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prjjs van 8 stuks berekend. 

n n y> n >5 5* 55 „ * n 55 r> 
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•• **U. 

Nymphaea Marliacea. 

Hoog Bloel- 
cM. tijd. 

Orobus vernus, rosé 

— „ albus, wit 

— „ ff roseus, met zacht- 
rose bloemen; zeer geschikt voor 
rotspartijen. 

— vernus purpureus major . . . 

Oxalis enneaphylla. Zeldzame plant 
van de Falklandeilanden met witte 
bloemen. 

tPAEONIA SINENSIS 
(PIOENROOS). 

Door hybridisaties is men er de laatste jaren 
in geslaagd pioenrozen in allerlei kleuren te 
verkrijgen, waarvan ik de beste in dezen 
catalogus heb opgenonien. Opdat ze goed 
zullen groeien en bloeien, moet de grond 
flink diep worden omgespit en bemest. Eerst 
het tweede of derde jaar na de planting kan 
men volop bloemen verwachten. 

Wanneer men vau éëne 

Prijs 
p. stuk. 

0.25 

30 5 0.35 

30 5 0.25 

5 0.55 

5 6—8 0.80 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p. stuk. 

Enkelbloemigo variëteiten. 

Clothos, rosé. 5-6 0.30 

Comus, karmijnrose. 5-6 0.30 

Festiva fragans, grootbloemig licht- 
rose. 5-6 1.— 

Goliath, donkerrood. 5-6 0.55 

Hermes, donkerrose. 5-6 0.40 

Lemon Queen, wit met geel centrum 5-6 0.55 

Medon, vleeschkleur, in wit over- 
gaand . 5-6 0.30 

Red Queen, donkerrood ..... 5-6 0.75 

Trophy, rosé. 5-6 0.40 

Whittley Major. Met enorm groote, 

• zuiver witte bloemen en oranje¬ 
kleurige meeldraden, op zeer 
lange en stevige bloemstengels. 
De mooiste enkele witte Pioen 5-6 0.85 

! I Wilbur Wright, donkerrood . . . 

soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 

5-6 
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Hoog Bloei- Prijs 
Oiibbelbloemifre variëteiten. 

cM. tijd. p. stuk. 

Agida, violet rosé, halfdubbel . . . 5-6 0.25 
Alb&tre, ivoorwit met licht gestreept 

miaden ..... . 5—6 0.65 
Birket Foster, dubbel rood . . . 5-6 0.50 
Canari, wit met crème weerschijn . 5—6 0.35 
Carnea superba, licht vleeschkleurig 
rosé. 5-6 0.50 

Charlemagne, room- tot vleesch¬ 
kleurig . 5-6 0.35 

Cytéré, vleeschkleurig. 5-6 0 30 
L)e Jussieu, dubbel licht rosé . . . 5—6 0.30 
Duc de Cazes, karmijnrose, naar het 

midden in zalmkleur overgaand 5—6 0.35 
Duchess of Teek. Zeer groote platte 

bloem, roomwit met karmijnroode 
vlekken in het midden; laatbloeiend. 
De plant is zeer gezond en buiten¬ 
gewoon rijkbloeiend. Een der aller¬ 
beste om voor snijbloem te ge¬ 
bruiken . 5—6 0.65 

Duchesse de Nemours, (Calot), crè¬ 
mewit, extra. 5—6 0.30 

Edmond Lebon, schitterend rosé met 
zilveren weerschijn. 5" 6 0.35 

Festiva, wit met karmijnroode vlekken 5-6 0.50 
w maxima, zuiver wit met 

purperkleurige vlekken. 5—6 0.50 
Helena. 5—6 0.20 
Lady Mayoress, donkerrose met 

licht centrum. 5-6 0.60 
La Rosière. Groote platte bloem, 

vrij goed gevuld met gele meel¬ 
draden in het midden. De rand 
der bloembladeren is crême-achtig 
wit; de bloem doet denken aan 
een geopende theeroos. Middelhoog 5—6 0.25 

Lord Derby, prachtig donkerrood • 5—6 0.65 
Marconi, halfdubbel, lilarose . . . 5—6 0.40 
Marie Lemoine, zuiverwit met crè¬ 

mewit overschaduwd centrum; 
extra grootbloemig. 5-6 0.35 

Modesty, purper rosé. 5—6 0.20 
Mr. Charles Levêque, (= Mad1,e 

Léonie Calot) zuivere zalmkleur, 
zeer goede pioen. 5-6 0.45 

Noémi Demay, grootbloemig, vleesch- 

kleurig met zilveren weerschijn; 
vroegbloeiend. 5—6 0.45 

Philomèle, zachtrose met goudgeel 
centrum. 5—6 0.55 

Queen’s Perfection, zeer licht rosé 
met lila tint. 5—6 055 

Roem v. Boskoop, (= Mad. Calot). 
Vleeschkleurig wit, naar het midden 
overgaand in zwavelgeel .... 5—6 0.40 

Signorlnetta, licht lilarose, naar het 
midden lichter. 5-6 0.55 

Solfatare, zacht lilarose in wit over¬ 
gaand . 5-6 0.35 

Territorlal, lichtrose, lila getint, 
grootbloemig en rijkbloeiend . . 5-6 0.40 

Tricolor grandiflora, vleeschkleurig 

met okergeel hart; grootbloemig . 5-6 0.25 
Vertumnus, lila rosé met vleesch¬ 

kleurig midden . 5-6 0.20 

Hoog Bloei- Prijs 

PAEONIA HYBRIDEN. cM. tijd. p. stuk 

Deze planten zijn ontstaan door kruisingen 
van P. sinensis met P. Witmanniana. Zij 
bloeien evenals laatstgenoemde zeer vroeg, 
namelijk in het midden van Mei en dus eenige 
weken vóór dat de P. sinensis beginnen te 
bloeien. De bloemen zijn enkel. 

Avant-garde, zachtrose met goud¬ 
gele meeldraden. 5 3.- 

Le Printemps, groote bloem, kleur 
roomgeel, gele meeldraden, stempel 
karmijnrood. 5 3.- 

Mai-Fleuri, vleeschkleurig wit met 
zalmkleurige tint, gele meeldraden 5 3.50 

Paeonia Anemonaeflora rosea . . 

— lobata. 

— lutea, prachtige nieuwe soort van 

het Yunnangebergte afkomstig. De 
groeiwijze komt wel wat met die 
van een boompioen overeen. De 
bloemen zijn levendig botergeel. 
Voortreffelijke nieuwigheid . . . 6-7 

0.40 

0.50 

0.65 

— officinalis alba pletia, dubbel wit 5—6 0.85 

— „ mutabilis plena, rosé 
in wit overgaand. 5-6 0.30 

— officinalis rosea plena, groote 
dubbele schitterend rosé bloemen 

— officinalis rosea superba . . . 5-6 

0.35 

0.65 

— „ rubra plena, dubbele 
groote karmijnroode bloemen . . 5-6 0.25 

— tenuifolia fl. pl., zeer fraai oud 
soort met mooie donker karmijn¬ 
roode, dicht gevulde bloemen en 
sierlijk fijn ingesneden blad . . . 5—6 0.65 

t PAPAVER ORIËNTALE. 
Bij de tegenwoordig heerschende voorliefde 

voor groote, langstelige bloemen, worden deze 
planten zeer terecht meer algemeen gewaar¬ 
deerd. Voor versiering in groote vazen zijn 
ze bizonder geschikt. Ook maken ze groeps¬ 
gewijze in een gazon of bij heesters, met hare 
schitterende bloemen, die reeds van verre de 
aandacht trekken, een zeer fraai effect. Ze 
bloeien in Juni-Juli, maar ook gedurende den 
geheelen zomer en in het najaar komen af 
en toe nog bloemen te voorschijn. Hoogte 
50 tot 100 cM. 

In soorten naar mijn keus, 

per 10 stuks f 1.60. 

Beauty of Livermere, donker bloed¬ 
rood . O

) i 
•

 

r 

0.25 

Blush Queen, prachtig zacht rosé . 
6—7 0 25 

Goliath. De enorme rechtopstaande 
stengels, eindigen in zeer groote 
schitterend scharl.roode bloemen . 150 6-7 0.25 

ürossfürst, groote, goedgevormde, 
donkerroode bloemen met zwarte 
vlekken. 

6-7 0.25 

Jennie Mawson, met groote, mooie, 
goed ontwikkelde bloemen vaneen 
zalmkleurig rosé, die rechtop op 
stevige stelen staan. 6-7 0.30 

Lady Moore, NIEUW 1 zacht rosé 6-7 0.30 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 

n n y> n s * n 



Bloei 
tijd. 

Mahony. Deze is ongetwijfeld de 
donkerste die bekend is. Voor eenige 
jaren werd zij door mij gewonnen. 
Haar kleur is van het donkerst kar¬ 
mijnrood, zich neigende naar het 
bruin van donker mahonyhout . . 

Marle Studholme, zalmkleurig rood 
met karmijn aan den voet der 
bloembladen. 

Mrs. John Harkness, oranje schar¬ 
lakenrood . 

Mrs. Perry, met enorm groote bloe¬ 
men van een eigenaardig abrikoos* 
kleurig oranje . 

Oriental King, grootbl. scharl.rood 

Oriflamme, met buitengewoon groote 
prachtige oranjeroode bloemen, wel¬ 
ke 25 cM. in doorsnede zijn . . . 

Perry’s White. Nieuwe variëteit, in 
groei- en bloeiwijze gelijkende op 
de bekende Mrs. Perry met bloe¬ 
men van een zuiver satijnachtig 
witte kleur met donkere vlek . . 

Princess Ena. Deze onderscheidt 
zich van de andere soorten door 
hare helder oranje-zalmkleurige 
bloemen van een onberispelijken 
vorm; zeer rijkbloeiend . . . . 

Princess Victoria Louise, prachtige 
nieuwe Papavt r met zacht zalm- 
kleurig-rose bloemen. 

Queen Aiexandra, grootbl. nieuwig¬ 
heid van prachtig zalm-rose kleur 

Rembrandt. Oranje-scharlaken. Zeer 
grootbloemig.. . 

Silver Queen. De bloemen zijn 
vleeschkleurig, bijna wit, met een 
schoone zilverachtige tint. . . . 

Pentstemon Southgate Gem 

Parnassia palustris. Vroegbloeiende 
moerasplant m. helderwitte bloemen 25 6—7 0.30 Hooi 

Pentstemon barbatus, zie Chelone Phalaris arundinacea fol. var. Zil- 
barbata. verbont siergraF, dat veel gebruikt 

f-Mrs. F. Fulford. Nieuwe variëteit wordt voor randen.150 
met prachtige groote karmijnroode — arundinacea elegantlssima plcta 150 
bloemen. Zeer rijkbloeiend . . . 50 7—9 0 50 Phlox amoena rosea. Prachtige plant 

f Newbury Qem. Met schitterend die enorm rijk bloeit, zoowel in het 
karmijnroode bloemen. Bloeit zeer voor- als najaar, met schitterend 
lang en rijk. 75 7—9 0 30 rose bloemen. Zeer geschikt voor 

t- Southgate Qem. Met schitterend rolsen’ randen en ,age perken * ' 10 
karmijnroode bloemen, tweemaal 
zoo groot als die van Newbury x tvett/w 
Gem. Van binnen bijna geheel wit T I JIJjUa AxC-LJNDol. 

gekleurd. 7—9 0.35 Deze nieuwe Phloxen zijn ontstaan door 
+— tublflorus, met witte bloemen eene kruising van P. canadensis met P. de- 

CA n c\ Aoc cussata. De bloei volgt direct op die der 
Op lange stengels. 60 7 9 0.25 voorjaars-Phloxen en duurt tot de decussata- 

Petasites japonlcus glganteus. Plant variëteiten volop bloeien. De rijkvertakte 
uouvojupui MttiM planten bereiken een hoogte van ongeveer 

met enorm groote decoratieve bla- 40-60 cM. 
deren, die echter een paar jaar vast 
moet staan om zich tot volle schoon- Amanda, helder lila bloemen met een 
heid te kunnen ontwikkelen . . . 0.20 donkerder midden.35 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend 

Hoog Bloei- 

Phalaris arundinacea fol. var. Zil- 
cM. tijd. 

verbont siergraF, dat veel gebruikt 
wordt voor randen. 150 

— arundinacea elegantisslma plcta 150 

Phlox amoena rosea. Prachtige plant 
die enorm rijk bloeit, zoowel in het 
voor- als najaar, met schitterend 
rose bloemen. Zeer geschikt voor 
rotsen, randen en lage perken . . 10 5-6 

f PHLOX ARENDSI. 
Deze nieuwe Phloxen zijn ontstaan door 

eene kruising van P. canadensis met P. de- 
cussata! De bloei volgt direct op die der 
voorjaars-Phloxen en duurt tot de decussata- 
variëteiten volop bloeien. De rijkvertakte 
planten bereiken een hoogte van ongeveer 
40-60 cM. 

Amanda, helder lila bloemen met een 
donkerder midden . 35 6-8 
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fPHLOX ARKNDSI (vervolg). 

Cliarlotte. De bloemen, die eene 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p. stuk. 

doorsnede hebben van ongeveer 
3 cM., zijn wit met een zacht lila 
rosé weerschijn en donker lila oog. 
De mooiste en meest aanbevelens- 
waardige van de Arendsi-variëteiten 60 6-8 0.25 

Qrete, witte bloemen; rosé knoppen 50 6 8 0.35 

Manna, purperrose. 40 6-8 0.30 

Helene, met lichtlila bloemen . . . 

Hildn, wit met zacht-lila weerschijn 

40 6-8 0.35 

en helder-rose oog. 

Këthe, rosé bloemen met donker 

40 6-8 0.35 

oog, dat door een lichten rand is 
omgeven. 50 6-8 0.30 

Lisbeth. De bloemen, welke zich uit 
lila knoppen ontwikkelen, zijn wit 
met zacht lila onderzijde .... 60 6-8 0.55 

Louise, met helder lila bloemen en 
hla-karmijn oog. Krachtige, rijk- 
vertakte planten . *. 60 6-8 0.35 

Sophie, met groote trossen zuiver- 
witte bloemen. 45 6-8 0.30 

I PHLOX DECUSSATA. 

(HERFST-SERINGEN.) 

Ze beginnen te bloeien in Juli en bloeien 
den geheelen nazomer door tot somtijds in 
het begin van October. De zoetgeurende 
bloemen, welke in de rijkste kleurschakee- 
ringen voorkomen, bewaren, als ze afge¬ 
sneden zijn, lang hare frischheid. 

Nieuwere extra 

grootbloemige soorten 

Afrika, karmijn-purperkleurig met 
donker bloedrood oog. 

Amerika, zalmkleurig rosé met kar¬ 
mijnrood oog. 

Australië, m. karmijnviolette bloemen 

Azië. Lila-rose met helder karmijn¬ 
rood oog; middelhoog. 

Hoog 
cM. 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend, 

99 99 99 99 99 & 99 99 99 99 99 99 ^ 99 99 

Bloei- Prijs 
tijd. p. stuk. 

0.25 

0.30 

0.25 

0.25 
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f PHLOX DECÜSSATA (vervolg). 
Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd 

Prijs 
p. stuk. 

Baron van Dedem. Eene nieuwig¬ 
heid, welke in mijne kweekerij is 
ontstaan. De bloemen komen veel 
overeen met die van Coquelicot, 
doch zijn ongeveer tweemaal zoo 
groot. Zij bloeit met groote tros¬ 
sen schariakenroode b oemen. 
Door hare groote bloemen en 
hare opvallend schitterende kleur 
is dit een nieuwigheid van zeer 
groote waarde. 0.20 

Hervor, karmijnrose met zalmkleuri- 
gen weerschijn en helder wit oog 

Jules Sandeau. Met zeer groote 

zuiverrose bloemen; laag . . . . 

Le Printemps, rosé met wit oog, 

grootbloemig, laag. 

Lofna, zachtrose grootbloemig . *. 

Marcel Turbat, groot zilverbont blad, 
bloemen als van Eclaireur . . . 

Mevrouw Noordewier, rozerood met 
zuiver wit hart, mildbloeiend . . 

Baron v. Heeckeren. Nieuw! Eigen- 

gewonnen zeer grootbloemige va¬ 
riëteit. Bloeit met groote trossen 
zalmkleurig rosé bloemen . . . . 0.60 

Miss Ellen Willmott, zeer aparte, 
zacht lila kleur met lichter midden 

Muriel Rogers, zacht rosé met kar¬ 
mijn oog. 

Boschlust. Hooggroeiende ouder- 
wetsche soort met enorme trossen 
kleine lilakleurige bloemen . . . 

Comtesse de Jarnac, b^ntbladerig . 

Relchsgraf v. Hochberg, schitterend 
amarant purper. 

0.20 Rheingau, goed gevormde witte bloe- 
0 25 men; knoppen en stengels donker 

violet. 
Deutschland. Nieuwe soort met 

groote trossen schitterend donker- 
oranje bloemen. 

I)r. Könlgshöfer. Nieuw. Vurig 

scharlakenoranjc met donker bloed¬ 
rood oog en met gevulder trossen 
dan Coquelicot. 

Elisabetli Campbell. De groote 

bloemtrossen dezer nieuwe Phlox 
vormen prachtige bouquetten. De 
bloemen zijn licht zalmkleurig met 
rosé hart. Extra. 

Europa. Sneeuwwit met ziiverwitten 

weerschijn, en met een opvallenden, 
karmijnrooden ring. Groote, dichte 
trossen. 

Frau Ant. Buchner. Zuiver wit; 

lange trossen met enorm groote 
bloemen. Zeer sterke groeier. De 
beste witte. 

0.65 

ü 45 

0*25 

0 20 

0.15 

Rlverton Jewel, nieuwe variëteit met 

bloemen van een mauve-rose kleur 
en schitterend karmijnrood oog . 

Rosa mundi, met groote zacht-rose 
bloemen, extra., 

Rijnstroom, niv uwe Phlox met bloe¬ 

men van een schitterend rosé kleur, 
het meest gelijkend op Panthéon. 
De groeiwijze is echter forscheren 
de bloemen zijn grooter . . . . 

Selma. Door mij gewonnen hybride. 

Zij is sterk groeiend, geeft een groote 
tros met groote lichtrose bloemen, 
met kersrood hart. 

Tapis Blanc. zeer laaggroeiend, zui¬ 
ver wit. Extra grootbloemig . . 

Thor, grootbloemig zalmkleurig rood 
met bloedrood centrum. 

Wanadis, lila met violet rood oog . 

Qartendlrektor Brodersen. Licht 
karmijnrood met donker oog. Groot¬ 
bloemig . 0.20 

Widar,. violetblauw met zuiver wit 
oog. Mooie groote trossen . . . 

William Ramsey, donker purper. . 

Q. A. Strohleln. Met groote oranje¬ 
achtig schariakenroode bloemen en 
schitterend karmijn oog . . . . 0.20 ALQEMEEINE COLLECTIE. 

■Oeneraal van Heutsz. Deze nieuwe 

door mij gewonnen Phlox draagt 
zeer groote bloemtrossen met ko¬ 
lossale bloemen, die zalmkleurig- 
rood gekleurd zijn met een zuiver 
wit centrum. 

Goliath. Eigengewonnen nieuwig¬ 
heid; de trossen zijn pyramidaal 
gevormd en karmijnrood, terwijl 
elke bloem een donker oog heeft 

Qruppenkönigin. Vleeschkleurig 
rosé, met karmijn oog. 

liajo Eilers, wit met lila, laag . . 

Hans Vollmöller. Lila met wit; 
grootbloemig. 

Hermine, zeer lage, witte variëteit . 

180 

0 20 

0 20 

020 

0.20 

0.20 

0.20 

Onderstaande variëteiten p. st. ƒ 0.20, 
p. 10 st. f 1.60. p. 100 st. ƒ 12.—. 

Aegir, schitterend scharlakenrood, 
verbrandt niet. 

Antonin Mercler, donker lila met wit 
oog, laaggroeiend. 

Arthur Ranc, zacht rosé, groote tros. 
Aurore, schitterend rosé. 
Béranger, licht rosé, in wit overgaand. 
Braga, levendig lila rosé. 
Caran d’Ache, zalmkleurig rosé. 
Clara Benz, schitterend rosekarmijn, 

met lila oog; laag. 
Coquelicot, oranje scharlaken. 
Crépuscule,zil verachtig mauvekleurig 

met helder karmijnrood oog. 
Dr. Charcot, donker violet. 

Hoog Bloei- 
cM. tijd. 

Prijs 
p. stuk. 

0.25 

0.25 

0.20 

0.20 

0.35 

0.25 

0.25 

0.25 

0.20 

0.25 

0.25 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.20 

0.25 

0.25 

0.25 

Wanneer uien van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prjjs van 8 stuks berekend. 

99 99 99 99 99 ^ 99 99 n 99 99 99 ^ 99 99 
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fPHLOX ÜECUSSATA (vervolg). 

Eclalreur, karmijn-violet met rosé 
centrum. 

Etna, diep koraalrood. 
Eugène Danzanvilliers, lila met wit. 

Fernand Cortez, oranje met purper. 

Flambeau, oranje scharlakenrood met 
donker oog. 

Flora Hornung, wit met groot kar¬ 
mijnrood oog, laaggroeiend. 

Freifraulein von Lassberg, zuiver 
sneeuwwit. 

Gloire de Maroc, violet met bruin 
midden. 

Hanny Pflefderer, licht rosé, over¬ 
gaand in zalmkleur met karmijn¬ 
rood oog. 

Iris, purperblauw. 
Jean Dupuis, mauve met wit oog. 

Josephine Üerbeaux, wit met rood 
oog, grootbloemig. 

Le Mahdi, zeer donkere violetkleur. 

Loki, zuiver zalmkleurig rosé met 
donker karmijnrood oog. 

Mad. Paul Dutrie, zacht rosé bloe¬ 
men, die wit gevlekt zijn. 

Margarete Closs, zalmkleurig met 
karmijnrood oog. 

Météore, zacht rosé met licht hart, 
extra grootbloemig. 

Mrs. Arthur Baker, zalmkleurig rosé. 

Mrs. Oliver, zalmkleurig met wit hart. 
Nana coerulea, laag; bloeit rijk met 

mooie paarse bloemen. 
Pantheon, schitterend donkerrose. 
Rosenberg, karmijnviolet met bloed¬ 

rood oog. 
Sigrid Arnoldson, vurig karmijnrood 

met donker centrum. 

Sofie Cordes, zacht lila met wit. 
Tolstoï, koperachtig amarant met 

bloedrood oog. 

W. C. Egan. 

fPhlox suffrutlcosa Magnificense, 
purperkarmijn. 

f— suffruticosa Snowdon, sneeuw¬ 
wit, bizonder rijkbl., zeer schoon 
voor perken en bouquetten . . . 

f— divaricata (canadensis), met 
licht lila bloemtrossen, op stevige 
bl.stengels. Prachtige voorjaarsplant 

f — divaricata alba, witbloeiende va¬ 
riëteit van de voorgaande.... 

f— divaricata Laphami (Perry’s 
variety). De bloemen dezer varië¬ 
teit zijn veel grooter en levendiger 
gefleurd dan die der oorspronke¬ 
lijke soort. 

f— divaricata Violet Queen, nieuwe 
variëteit welke vroeg en rijk bloeit 
met fraaie violet-blauwe bloemen 

— glaberrlma hybrida, bizonder rijk- 
bloeiend met middelgroote, rosé 
bloemen. 

Hoog Bloei- Prijs Hoog Bloei- Prijs 
cM. tijd. p stuk. 

Phlox ovata caroliniana, weinig 
cM. tijd. p. stuk. 

bekende plant met helderrose bloe¬ 
men op lange stevige stengels. 
Zeer mooi voor rotspartijen . . . 30 6 0.25 

setacea Allee Wilson, lilarose . 10 5-6 0.25 

— „ atro-purpurea, rood . . 10 5-6 0.25 

— „ frondosa, helderrose . . 

— „ Moerheiml. Een uitste- 

10 5-6 0.25 

kende nieuwigheid, welke in mijne 
kweekcrij is ontstaan. De groei is 
gedrongen en de stengels staan 
stevig overeind; enkele planten bij 
elkander geplaatst vormen in den 
bloeitijd een tapijt van schitterende 
karmijnrose bloemen. Uiterst ge¬ 
schikt als rotsplant. 10 5-6 0.30 

— setacea Morgenstern, wit met 
roode ster. 5-6 0.25 

— setacea nivalis. Eenig mooi rots- 
plantje met prachtig witte bloempjes 10 5-6 0.25 

— setacea rosea lilaclna, lila-rose 10 5—6 0.25 

— „ Sensation, karmijn-rose. 10 5-6 0.25 
De Phlox-setacea-soorten zijn zeer 
schoone kruipende planten, die rijk 
bloeien en voor randen en rots¬ 
partijen zeer aan te bevelen zijn. 

— verna, kruipend met donkerrose 
bloempjes. 5-6 0.30 

fPhysalis Bunyardi. Een hybride 
tusschen Ph. Alkekengi en Ph. Fran- 
chetti, welker stengels bezet zijn 
niet groote, scherp gepunte schar- 
lakenroode vruchten. 60 7—9 0.15 

f — Franchetti. Chineesche lampion- 
plant. De oranjeroode zaadkelk be¬ 
reikt een middellijn van 5 & 6 cM. 
Zeer merkwaardige plant. Blijft in 
vazen lang goed . 50 7-9 0.15 

fPhysostegia virginlca alba, wit 75 6—8 0.20 

f — virginica rubra, lichtrose. . . 75 6-8 0.20 
Deze beide planten behooren tot 
de schoonste vaste planten, zoowel 
voor snijbloemen, als voor border- 
beplanting. Ze hebben de eigen- 
aardigheid, dat men de bloemen 

50 6 0.35 heen en weer kan doen draaien en 
een bepaalden stand aannemen. 

f— virginica speciosa (imbricata), 
100 7—8 0.20 50 6 0.25 met prachtige rosé bloemen . . . 

f Pittyrospermum acerinum. Met 
90 0.25 vederachtige witte bloempluimen . 8-10 

20 4-6 0.20 Platycodon, zie Campanula grandifl. 
Plumbago Larpentae, rijkbloeiend 

30 0.45 20 4—6 0.30 met lavendelblauwe bloemen . . 
Podophyllum Emodi major. Zeer 

9-10 

30 0.30 

eigenaardige vroegbloeiende plant, 
met mooi gemarmerd blad. De lang- 
gesteelde licht rosé bloemen komen 

5—6 boven het blad, dat tijdens de bloei 
als bevroren schijnt. Zeer zeldzaam 90 4-5 0.50 

30 4-6 0.30 
fPolemonium Richardsoni, een wei- 

nig bekende, uit Amerika ingevoerde 
plant. De bloemen hebben een 
hemelsblauwe kleur met goudgele 

50 5-6 0.35 meeldraden. 50 5-7 0.25 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 
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fPolemonium Richardsoni album, 
met zuiverwitte bloemen .... 

Hoog 
cM. 

50 

Bloei¬ 
tijd. 

5 7 

Prijs 
p. stuk. 

0.25 

Polygonatum multiflorum, bekende 
Salomonzegel. 90 5—6 0.20 

fPolygonum amptexicaule var. 
oxyphyllum (= polystachyum). 
Indien men deze plant laat in den 
herfst ziet, met aan elk harer takken 
groote rose-achtig witte bloemtros¬ 
sen, zoo zou men haar eerder voor 
een heester aanzien, dan voor een 
vaste plant, welker bladeren en 
stengels des winters telkens af¬ 
sterven. Voor gazons is dit eene 
plant bij uitnemendheid, daar zij 
ook zonder eenige dekking over¬ 
wintert . 200 

1 

9—11 0.25 

— Baldschuanicum, zie klimplanten. 

— bistortum superbum. Met fraaie 
lichtrose bloemtrossen. 50 8—9 0.25 

— lichiangense. Nieuwe uit China 
ingevoerde plant met een menigte 
zuiverwitte bloemen; rijkbloeiend 60 7-9 1.20 

— sachalinense. Snelgroeiende plant 
met een heesterachtig gewas en 
groote bladeren. Zij laat zich zeer 
goed gebruiken als dekking en 
onder boomen. 180 i 9-10 0.20 

f Poten til la atrosanguinea((libson's 
scarlet). Bloemen zijn vermiljoen- 

rood en steken zeer mooi af tegen 
het helder groene blad. Lang- en 
rijkbloeiend. 30 

4Ó 
6-9 0.45 

l»< )TENT1LLA IIVBRI DEN. 

Zij bloeien den geheelen zomer tot laat in 
den herfst en zijn wat behandeling betreft 
niet zeer kieskeurig, daar zij in vrijwel eiken 
grond goed groeien. De afgesneden bloemen 
laten zich ook uitnemend gebruiken. 

Per stuk.f 0.25 
10 stuks in 5 soorten . . . - 2. — 
25 „ „ 5 „ ... - 3.60 

Onderstaande soorten zijn dubbel, 
behalve waar dit vermeld staat. 50 6-8 

Arc-en-Ciel, chroomgeel, rood ge¬ 
streept. 

Californica, zuiver geel. 
Cingalee. 
Cratère, purperrood, geel gerand. 
Don Quichotte, geel geaderd, helder 

en donkerrood gestreept naar het 
midden. 

Drapeau, kastanjebruin met donker 
midden. 

Emilie, purperrood, geel gerand. 
Formosa, kersrood, rijkbloeiend, eflA'e/. 
Golconde, rood met geel. 
Ooldkugel, goudgeel. 
Hamlet, donker karmijn. 
Hopwoodiana, rosé met isabellageel, 

enkel. 
L’acheron, donker vuurrood, geel 

gerand. 
Landseer, rood, enkel. 

57 

Hoog [ Bloei- Prijs 
Laurium, geel met rood gevlekt. 
Lemoine, schitterend rood met donker 

cM. tijd. p. stti! 

hart, geel gerand. 
Monsieur Rouillard, donker bloed¬ 

rood met geel omzoomd. 
Mont d’or, geel. 
Nepalensis Miss Willmott, met schit- 

terend vermiljoenroode bloemen, 
een verbetering van de formosa, 
enkel. 

Nigra pleua, donker purper, bijna 
zwart. 

Panorama, oranje, purper gestreept. 
Perfecta plena, scharlakenrood met 

geel hart. 
Purpurea plena, purper karmijn en 

goudgeel. 
Rosaeflora, donker amarantrood. 
Touissant Louverture, purperkarm 
Van Dijck, geel, rood gestreept. 
Va.se d’or, geel. 
Variabllis plena, scharlakenrood met 

gele randjes. 
Velours pourpre, fluweel bruin. 
Versicolor, geel en rood gevlekt. 
Vulcain, helderrood, donker centrum. 
William Roliison, kastanjebruin met 

I 
1 

• 

oranje. _ 

Potentilla nitida. 15 6 9 0.30 
— nitida alba. 

Beide vormen lage polletjes. De 
eerste heeft zacht rosé, de andere 
witte bloemen. 

15 6-9 0.70 

— reptans f!. pl., kruipend met 
dubbele gele bloemen. 

— tormentilla tongei, laaggroeiend; 
7-8 0.35 

de bloemen zijn geel met scharlaken 
vlek in ’t centrum. 0.30 

Poterium obtusum. Eigenaardige 

zeldzame nieuwe plant met lange 
rosé bloemaren. 60 7-9 0.30 

Primula acaulis alba plena, wit . . 15 4-5 0.30 
acaulis croussei plena, dubbel 

violet purper. 15 4-5 0.45 
— acaulis grandiflora hybriden, in 

gemengde kleuren. 15 4 5 0.20 
— acaulis lilacina plena met dubbele 

mat-lila bloemen. 15 4-5 0.30 

— acaulis lutea plena, geel, half gev. 

— „ Pompadour. Reeds zeer 
0.35 

oude, doch zeldzame Primula, met 
schitt. bloedroode dubb. bloemen 15 4-5 1.— 

— acaulis sanguinea plena, dubbel 
donkerrood. 15 4 5 0.30 

— acaulis sulphurea plena, dubbel 
geel. 15 4-5 0.35 

— Auricula, grootbloemige Luiksche 
Aurikels in gemengde kleuren . . 

— Bulleyana, met moeilijk te be- 

15 4-5 0.25 

schrijven kleuren: gemskleur, oranje, 
abrikooskleur en scharlakenrood, 
alle komen er in voor. Niettegen¬ 
staande deze buitengewone kleuren- 
variatie een prachtig geheel . . . 40 5 0.30 

Wanneer men van ééiie soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 

99 99 99 99 99 & 99 99 99 99 99 99 91 99 
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Primula Cashrneriana 



VASTE PLANTEN. 59 

mm 

Bloei 
tijd. 

fPrimula Cashmeriana, zeer vroeg 
bloeiend met mooie paarse bloem 
hoofdjes. 

Primula Moerheimi hybriden 

Primula, in Prachtige nieuwe 
mijne kweekerij ontstaan uit krui¬ 
singen tusschen Primula Beesiana 
en P. Bulleyana. De planten 
hebben ongeveer dezelfde groei' 
wijze als P. pulverulenta en de 
bloemstengels bereiken ook on¬ 
geveer dezelfde lengte als deze, 
maar de bloemen komen voor in 
alle denkbare kleurschakeeringen 
tusschen geel, oranje, rood, rosé 
en violet. Er zijn mij weinig 
planten bekend, waarbij zooveel 
kleurschakeeringen voorkomen. 
Getutgschr. v. Verdienste Juni 1918 

Cashmeriana alba, zuiver wit 

f— hybrida La Lorraine. Prachtige 
nieuwe hybride, zeer rijkbloeiend 
met karmijnrose bloemen . . . . 

hybrida Mrs. James Douglas. 
Nieuwe kruising van Primula Auri- 
cula met groote blauwpaarse bloe¬ 
men, gewonnen door den bekenden 
Engelschen Primula-kweekerJames 
Douglas . . ,. 

japonica. Bloeit met verschillende 
nuanceeringen tusschen purper en 
wit. 

fPrimula Pulverulenta, in groei en 
blad veel overeenkomende met P. 
Japonica. De bloemen zijn echter 
grooter en van een schitterender 
purperen kleur. De stengels zijn mei 
een poederachtige stof bestoven 

— Juliae. NIEUW! Zeer vroeg- 
bloeiende plant uit den Kaukasus 
met schitterend purperrose bloemen 

Littoniana. Bloeit met 7—12 cM. 
lange bloemaren, kleur der bloemen 
is lila tot violetpurper. 

luteola, fraaie geelbloemige soort 
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fPrimula rosea grandiflora. Uit het 
Himalayagebergte ingevoerde plant, 
waar zij op een hoogte van 3000 Me¬ 
ter werd gevonden. De helderrose 
bloemen hebben een donkergeel hart 
en zitten aan bloemhoofdjes bijeen 

+— Sieboldii, in soorten op naam . 
(Voor afbeelding zie bladz. 59.) 
Deze worden ook wel Japansche 
Primula’s genoemd en zijn in onze 
tuinen nog veel te weinig in ge¬ 
bruik. De bloemen, die in vorm 
veel doen denken aan de bekende 
Primula sinensis, komen voor in 
kleurschakeeringen van rood, rosé, 
lila en wit. De planten groeien het 
best op een vochtige plaats, beschut 
voor de namiddagzon. Zeer geschikt 
voor potcultuur. Men kan ze dan 
reeds in Febr.-Mrt in bloei hebben. 

— Sikklmensis. Afkomstig van het 
Himalayagebergte en zonder twijfel 
een der mooiste Primula’s. Zij heeft 
een eigenaardigen, doch aangena- 
men geur. De stengels dragen een 
losse tros van neerhangende zwa¬ 
velgele bloemen. bloemen 

Primula rosea grandiflora. 

Primula veris elatior, gemengde 
kleuren. Bekende sleutelbloem; een 
der vroegste voorjaarsbloemen; zij 
wordt veel gebruikt voor randen 
om heesterperken. Ook kan men 
deze planten zeer goed een plaatsje 
geven in een perk met struikrozen, 
mits deze niet te dicht op elkaar 
zijn geplant. Ze bloeien dan wanneer 
de rozen nog geheel kaal zijn, 
terwijl des zomers de rozen haar 
niet zullen hinderen. 

Prunella incisa, donkerrose . . . 

— Webblana, blauw-violet . . . . 
Pulmonarla angustifolia azurea. 

Een der vroegste voorjaarsbloemen, 
die ook goed tegen koude en nacht¬ 
vorsten kan, met prachtige blauwe 

— rubra. Met purperroode bloemen 
— saccharata Mrs. Moon. Met 

mooie donkerblauwe bloemen, blad 
donkergroen en zilverwit gevlekt 

— sibirlca maculata. Met eigen¬ 
aardig gevlekt blad en paarsblauwe 

Hoog Bloei¬ Prijs 
cM. tijd. p. stuk. 

30 3-5 0.15 

25 5-6 0.30 

25 5-6 0.30 

30 3—4 0.20 

30 3—4 0.20 

25 4 0.25 

30 4-5 0.30 

Waaneer men ran ééne soort 10 stuks bistelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 

1* 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
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Pyrethrum. 

+PYRETHRIJM. 

Hoog Bloei- 
cM. tijd. 

De Pyrethrum is een plant, die in de laatste 
jaren zeer op den voorgrond is gekomen. Zij 
munt uit door een grooten rijkdom van vormen 
en kleurentinten in wit, crème, rosé, lila en 
rood. Vooral als snijbloem kan zij niet genoeg 
worden aanbevolen, daar ze zeer lang hare 
frischheid behouden. Zij bloeien vanaf begin 
Juni en wanneer men zorg draagt bij het 
verbloeien de uitgebloeide stengels af te snij¬ 
den, zullen ze ook in den nazomer een groote 
menigte bloemen geven. 

10 stuks in enkele soorten naar 
mijne keus f 3.—. 

10 stuks in dubbele soorten naar 
mijne keus f 3.—. 

fPyrethrum Lord Rosebery. Met 
schitterend karmijnroode, dubbele 
bloemen; prachtige soort . . . . 

+— Mad. Munter. Met dubbele 
vleeschkleurige bloemen . . . . 

+ — Queen Mary« Prachtige nieuwe 

variëteit met zeer groote dubbele 
licht rosé bloemen. Prachtige snij¬ 
bloem op lange stevige stengels . 

50 

50 

60 

5—6 

5-6 

5-6 

Prijs 
p. stuk. 

0.50 

0.45 

0.55 

Rciniinciiliis aconitifolius fl. pl. 

fRanunculus aconitifolius fl. pl. 
Een der beste vaste planten. Een 
perk daarvan levert gedurende den 
bloeitijd een zeer schoon gezicht. 
De dubbele sneeuwwitte bloemen 
met het donkergroene blad zijn 
onovertrefbaar voor bouquetten, 
daar de bloemtrossen bovendien 
een lossen vorm hebben . . . . 

+— acris fl. pl. Dubbele goudgele 
boterbloem. 

+ — amplexicaulis, groolbloemig wit 

— lingua, oeverplant. 

f— speciosus fl. pl. Dubbele gele 
boterbloem met groote bloemen; 
gedrongen groeiwijze en zeer rijk- 
bloeiend. 

Rhexia • virglnlca. Laagblijvend 
plantje met donkerrose bloemen 
en gele meeldraden. 

Rodgersia aesculifolia. Uit Thibet 
ingevoerde plant met op kastanje¬ 
bladeren gelijkend loof en rosé 
bloemen.. . . . . 

Hoog Bloei¬ Prijs 
cM. tijd. p. stuk 

45 5- 6 0.25 

60 5-6 0.15 

25 5—6 0.40 

5-7 0.15 

30 5-6 0.20 

30 9-10 0.30 

60 6-7 0.55 

Wanneer men yan ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 
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Romneya Coulteri. 
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Rodgersia pinnata. Zeldzame plant 
met kastanjeachtig blad en purper- 
roode bloemtrossen. 

— podophylla. Bloemen vuil wit, 
blad is zeer mooi bronsachtig . . 

— tabularls. Een nog zeer zeldzame, 
vaste plant met groote, prachtige, 
sterke bladeren van een helder¬ 
groene kleur, gelijkend op die van 
Petasites; de gele bloemen staan 
in lange trossen. 

Zij houdt van een vochtige en 
beschaduwde standplaats . . . . 

fRomneya Coulteri. De Californi- 

sche Papaver heeft schoone grijs¬ 
groene bladeren en groote sneeuw¬ 
witte, satijnachtige bloemen, die 
een donkeren stamper en oranje¬ 
kleurige meeldraden hebben. De 
bloemen hebben een bizonder sterke, 
heerlijke geur en bereiken een mid¬ 
dellijn van 10—12 cM. Daar de 
planten houtachtige wortels hebben, 
die bij het verplanten anders licht 
tot rotting zouden overgaan, wor¬ 
den ze in pot gekweekt en in pot 
of met potkluit verzonden. Bij 
ontvangst moet men de planten 
voorzichtig uit de potten kloppen 
en uitplanten, zonder de kluiten te 
beschadigen. Ze groeien het best 
in voedzamen, goed doorlatenden 
grond op een warme plaats en 
moeten des winters meteen weinig 
ruigte of turfstrooisel bedekt worden 

Rubus sorbifolius, eigenaardig ge¬ 
was met prachtige vruchten, van 
eenigszins wiange smaak . . . . 

fRudbeckia Goldstrahl, met groote 
dubbele gele bloemen. 

f— laciniata Golden Ülow, met 
goedgevulde goudgele bloemen op 
lange stengels, bizonder geschikt 
voor groote vaasbouquetten . . . 

f— maxima, met lichtgrijs blad en 
enkele gele bloemen. 

f — Newmanni, met groote stevige, 
oranjegele bloemen metdonkerbruin 
hart. Bloeit /eer lang door en blijft 
afgesneden langen tijd goed . . . 

f — nitida Autumn Glory, m. groote 
enkele gele bloemen ...... 

f— nitida tlerbstsonne. Een der 
mooiste Rudbeckia’s, met groote 
goudgele bloemen op stevige sten¬ 
gels; zeer rijkbloeiend. Pracht- 
snijbloem. 

f— purpurea, zie Echinacea. 

+— atro-purpurea, donker karmo¬ 
zijnrood . 

+— subtomentosa, gele bloemen met 
purperen schijf. 

Saglttarla saglttifolla, Pijlkruid, 
waterplant. 

Hoog Bloei- Prijs Hoog Bloei- Prijs 
cM. 

80 

tijd. 

7-8 

p. stuk. 

3.75 

Saglttarla japonica, enkelbloemig . 

— japonica ffl. pl., dubbelbloemig . 

cM. tijd. p. stuk. 
0.30 

0.45 
Deze beide gelijken eenigszins op 
het gewone Pijlkruid, doch hebben 

80 7 0.45 forscher groeiwijze. De groote witte 
bloemen hebben een middellijn van 
3—4 cM. en geven langs oevers van 
vijvers of grachten veel voldoening. 

Salvia patens, blauw. 

+— pseudo-coccinea purpusi. 

50 7-8 0.20 

Prachtige, zeldzame nieuwigheid, 

120. 7 0.35 die hoewel eigenlijk niet tot de 
vaste planten behoorende, zeer kan 
worden aanbevolen door den lang- 
durigen bloei met vurig vermiljoen- 
roode bloemen. Het verdient aan- 
beveling de planten in October op 
te nemen en in bak of koude kas 
te overwinteren. 30 7-10 0.60 

— tenori, met lichtblauwe bloemen 

f— vlrgata nemorosa. Zeer rijk- 

50 7—9 0.30 

bloeiendeplant met prachtige violet- 
blauwe bloemen. Zeer geschikt 
voor borderbeplanting en perken; 
bloeit zeer lang. 70 7—8 0.50 

f— virgata nemorosa alba, witte 
variëteit. 

Sanguinaria canadensis (major). 

50 7—8 0.50 

Laaggroeiend met grijsgroene bla¬ 
deren en tamelijk groote zuiverwitte 

0.40 bloemen. 

Saiitolina chamaecyparissus, met 

150 

zilvergrijs blad, geschikt voor rots¬ 
partijen en randen. Bloempjes geel 25 0.30 

7—10 0.60 
— phmala, met gele bloemhoofdjes 

fSaponaria officinalis rosea plena. 

50 7-8 0 40 

0.35 
0.15 

Rijkbl. plant met zachtrose bloemen 

— oxymoides splendens, kruipend 

50 6 

.0.35 
180 8—9 0.20 

rotsplantje m. karmijnrose bloemen 6 

180 6-8 0.15 SAXÏFRAGA. 

De Saxifraga’s zijn rotsplanten bij uitne- 

100 7-8 0.30 
mendlieid. Het blad is mooi gevormd en de 
aardige bloemen meest wit of rosé. Zelfs op 
schraaïsten grond groeien zij nog goed; men 
geve ze bij voorkeur een halfbescliaduwde 
standplaats. 

50 7—10 0.15 fSaxlfraga Cotyledon pyramidalis. 
Een der schoonste Saxifraga’s. Zij 
vormt een groot rozet van bladeien, 

100 8-10 0.25 waaruit stengels met tallooze witte 
bloemen te voorschijn komen. Ook 

0 35 zeer geschikt voor potcultuur . . 75 5- 6 

— decipiens Bathoniensis .... 25 6 0.25 

150 
9-10 0.20 — „ grandiflora alba, met 

0.25 200 groote witte bloemen. 

— decipiens grandiflora pallida, 

40 5-6 

0.25 
90 8-10 0.50 

wit met rosé weerschijn .... 40 5-6 

- geranoides. 0.25 

70 7-8 0.35 — Haworthi. 0.25 

— hypnoides, wit. 5-6 0.25 

0.15 — „ Klngl. 5-6 0.25 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prfls van 8 stuks berekend. 
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Saxifraga incurvifolia. 

— lantoscana, wit. 

— Lindsayana . 
— Macnabiana, wit. 

— pellata, rosé, vroeg. 

„ giganten. NIEUW! . . 
— punctata. 
— reniformis. 

— Rhei, rosé, vormt een dicht tapijt 
— R. W. Hosier, donker karmozijn 

— saiiguiiiea superba, rood . . . 
Stansfieldi. 

— Sternberg!. 

— cmibrosa, (Hoe langer hoe liever 
of Schildersverdriet), wit . . . . 

— umbrosa fol. var. 

— Ware’s Crimson. donkerrood. . 

Saxifraga’s in soorten naar mijn keus 
p. 10 st. f 2.— ; p. 100 st. f 16.— 

fScabiosa caucasica. Van begin 
Juni lot eind Ociober bloeien deze 
planten onafgebroken met prachtige 
langstelige, zacht lila-blauwe bloe¬ 
men, die afgesneden geruimen tijd 
goed blijven. 

f — caucasica alba. Witte variëteit 
een der schoonste snijbloemen . . 

— gigantea (= Cephalaria tatarica). 
Hooggroeiend niet zwavelgele 
bloemen. 

— graminifolia. Bladeren smal, 
bloem lang gesteeld, lila met rosé 
weerschijn. 

— Parnassi, rosé. 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

75 6—10 

60 7-9 

— pensylvanica, 
bloemen . . 

met zwavelgele 

Scirpus lacustris, Bies, oeverplant . 

Scrophularia nodosa variegata. 
Prachtige bontbladerige plant . . 

(Getuigschrift v. Verdienste Ned. 
M'i v. T. en P. Augustus 1916). 

SERUM on SEMPERVIVUM. 
Hetgeen van de Saxifraga’s gezegd is, geldt 

grootendeels ook voor deze beide geslachten 
welke echter meer eigenaardig zijn door den 
bizonderen vorm der bladeren met verschil¬ 
lende nuances van groen, waardoor ze zich, 
behalve voor rotspartijen, uitmuntend laten 
gebruiken voor blijvende mozaïekvakken. 

Sedum in soorten naar mijn keus 
p. 100 st. f 15.-; p. 10 st. f 2 — 

Sempervivum in soorten n. mijn keus 
p. 100 st. f 12.— ; p. 10 st. f 1.50 

Sedum Anacampseros, met blauw¬ 
groen blad. 

— aslatlcum, schoon grijs blad . . 
— cristatum. 

— EwerslI, blauwgroen blad en rosé 
bloemschermen. 

180 

60 

30 

200 

25 

6— 9 

7- 8 

6- 7 

7— 8 

Prijs 
p. stuk. 
025 
0.25 

0.25 
0.35 

0.25 
0 35 
0.25 

0.25 

0.25 

0 30 
0.30 

0.25 
0.25 

0.25 
0.25 

0.35 

0.20 

0.25 

0.40 

0.25 

0.30 

0.25 

0.15 

0.55 

0.25 

0.15 
0.25 

0.15 

Sedum glaucum, lichtgrijze bladeren 

— kamschaticum, bloeit geel . 

— „ fol. var. 
— latifoHum atro-purpureum 

— Lydium, rosé. 
— obtusifolium, met groen blad 

— reflexum, grijsachtig blad . 
— roseum, met roseachtig blad 

— ruprestre, grijsachtig blad . 

— Spathulaefolium, een der mooiste 
— spectabile atro-purpureum, met 

prachtige grijsblauwe bladeren en 
bloemen van een diep robijn-roode 
kleur in den herfst. 

— spectabile Brillant, donkerrood . 
— spurium splendens, vuurroode 
bloemen. 

Sempervivum arachnoïdeum Gna- 
plialium. De bladeren van deze 
soort zijn ais met een spinneweb 
van fijne witte draden overdekt 
een der beste voor steengroepen 
Bloeit met roode bloemen. . . 

— atro-violaceum. 

— Browni, donkerrood; een der 
schoonste voor perken . . . 

— Comolli. 
Cornutum. 

— fimbriatum. 
— Funckii. 
— Powelli, zeer schoone soort 
— pyrenaicum, de groote bladeren 

dezer soort zijn donkerrood, een 
der schoonste voor rotspartijen en 
mozaïek-vak ken. 

— Verloti. 

fSenecio clivorum, met groote hart¬ 
vormige bladeren en mooie oranje¬ 
gele bloemen. Als solitair- en 
borderplant uiterst geschikt . . . 

f— clivorum Orange Queen, met 
groote prachtige oranjebloemen . 

f— tanguticus, sterkgroeiende, nieu¬ 
we uit Centraal China afkomstige 
plant met rechte, bebladerde sten¬ 
gels, voorzien van dichte bloem¬ 
trossen kleine goudgele bloemen. 
Fraai ingesneden blad. 

— Veitchianus, met groote hartvor¬ 
mige bladeren. De stevige lange 
bloemstengels zijn over een lengte 
van 60 cM. rijk bezet met schitte¬ 
rend goudgele bloemen. Deze be¬ 
kroonde nieuwigheid is bizonder 
geschikt voor aanplanting bij vij¬ 
vers etc. 

— Wilsonianus, prachtige nieuwig¬ 
heid met groote, hartvormige bla¬ 
deren en stevige, sterk vertakte en 
dicht met schoone goudgele bloe¬ 
men bezette bloemstengels. Even¬ 
eens zeer geschikt om in de nabij¬ 
heid van vijvers te planten . . . 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

100 

100 

200 

150 

8-9 

8-9 

9-10 

8 

150 8 

Wanneer men van dóne soort 10 stuks bestelt, wordt de prjjs ran 8 stuks berekend. 

& ,, .« «. «« •« «i 4 99 o 99 99 99 99 99 

Prijs 
p. stuk 
0.15 
0.20 
0.35 
0.55 

0.15 
0.35 
0.20 
0.15 
0.25 

0.15 

0.35 
0.45 

0.25 

0.15 

0.20 

0.15 

0.20 
0.20 
0.15 

0.15 
0.20 

0.15 

0.15 

0.25 

0.55 

0.25 

0.25 

0.35 
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Hoog Bloei- Prijs 

fSidalcea candida, niet donkergroene 
cM. tijd. p. stuk. 

bladeren en witte bloemen aan 
lange stengels. De bloemen blijven 
lang goed en wanneer men de 
stengels afsnijdt en in water zet, 
openen zich de knoppen, en bloeien 

6-7 0.15 nog zeer lang. 60 

f Rosy Qem. Met rosé bloemen; 
zeer rijk- en langbloeiend . . . 

Silene acaulis grandiflora. Zeld¬ 
zaam; kruipend plantje, dat mooie 
polletjes vormt met lichtrose 

120 7—10 0.15 

bloempjes. 

— alpestris, rotsplantje met zuiver- 

6—8 0.35 

witte bloemen. 10 5-7 0.30 

— maritima II. pl. Kruipend plantje 
met groote dubbele witte bloemen. 

— Schafta, met groote purperrose 

7-8 0.45 

bloemen. 20 7-8 0.30 

Silphium perfoliatum. De blade- 
ren, die aan den stengel tegen¬ 
over elkaar zitten, zijn aan hun 
voet vergroeid, en vormen zoo¬ 
doende een beker, die gewoonlijk 
met water gevuld is . , . . . . 150 6-9 0.30 

Soldanella alpina. Een in de Alpen 
groeiend wild plantje, met ronde, 
groene bladeren, die aan zeer dunne 
steeltjes bevestigd zijn. De klok- 
vormige bloempjes zijn van een 
diep blauwe kleur. Vraagt een 
koele schaduwrijke plaats. . . . 15 5-6 0.30 

fSolidago aspera, met sterkvertakte 
stengels en dichte goudgele bloem¬ 
trossen . 120 8-9 0.25 

f— brachystachys.. . 

f— Golden Wings NIEUW! Met 

20 8-9 0.40 

groote breede vederachtige gele 
bloemtrossen. Uitstekend geschikt 
voor borders en als snijbloem voor 
groote bouquetten. 200 9-10 0.25 

+— Short!, laaggroeiende geel- 
bloeiende soort. 30 9-10 0.15 

— spectabilis. 

f— virgaurea (Gulden roede), met 

60 8-9 0 30 

schoone goudgele vederachtige 
bloemtrossen. 150 9 0.25 

+— virgaurea praecox (compacta). 

Laaggroeiende soort . met groote, 
vederachtige trossen gele bloemen 50 7—9 0.25 

fSplraea Aruncus. Talrijke prachtige 
lange bloemaren met een ontelbare 
menigte kleine witte bloempjes. 
Uitstekende solitairplant .... 

f— Aruncus sinensis. Sterkgroeiende 

120 6-7 0.45 

variëteit, met lange witte trossen . 
f— Aruncus var. Kneiffi Aan- 

160 7-8 0.50 

bevelenswaardige variëteit, welke 
lager groeit dan de gewone Spiraea 
Aruncus. Het blad is bizonder fijn 
en sierlijk ingesneden, waardoor 
dit uitstekend geschikt is voor 
bouquetten, evenals de prachtige 
witte bloemtrossen. 60 7-9 0.55 

f— fillpendula. 50 6-7 0.25 

Hoog Bloei- Prijs 

fSpiraea filipendula fl. pl. Midden cM. tijd. p. stuk 

uit het rozet van varenachtige, altijd 
groene bladeren, komen fraaie 
bloemtrossen met dubbele, witte 
bloemen. 50 6—7 0.20 

f— gigantea. Met witte bloemen 
op lange stengels. 

t— gigantea carnea. Met groote 

150 8—9 0.30 

platte bloemtrossen van rosé bloe¬ 
men met een rosé-violet midden . 150 7—8 0.30 

f— palmata atro-purpurea. Laag- 
groeiende soort met donker loof en 
prachtige purperroode bloemen . . 50 6—7 0.35 

— trifoliata, zie Gillen ia. 

— Ulmaria aurea. Met goudgele 
bladeren. 50 6 0.25 

— Ulmaria fl. pl. Met dubbele witte 
bloemen. 90 6 0.20 

f — venusta (lobata). Met purper- 
rosé bloemen. 90 6-7 0.25 

f — venusta magnifica. Mei helderder 

kleur en grooter bloemen dan de 
voorgaande. Zeer ‘geschikt voor 
borders en als solitairplant . . . 130 8 0.25 

Stachys corsica. Zodenvormend rots- 
plantje met licht lila bloempjes 5 6-9 0 35 

— discolor. 25 6-7 0.30 

— lanata. Met witte wolachtige 
bladeren. Men moet de bloemen 
geregeld afsnijden om de planten 
goed gevuld te houden. Zeer ge¬ 
schikt voor randen . 25 0.20 

fStatice eximea II. albo, wit . . . 

f latifolia. Uit een rozet van ge- 

60 8 0.25 

golfde bladeren komen de stevige 
bloemstengels, welke een ontelbare 
menigte, fijne, donkerblauwe bloem¬ 
pjes dragen. Voor bouquetten zijn 
ze zeer geschikt. Ook kan men ze, 
zoodra ze beginnen te ontluiken, 
afsnijden en drogen, door ze op 
een droge plaats in bosjes op te 
hangen, evenals men dit met Im¬ 
mortellen doet. 45 7-9 0.25 

f Stenanthium robustum. De bloem- 

stengels geven met hare meestal 
60 cM. lange witte bloemstukken 
den indruk van een gevederde 
Solidago. Zij verlangt een bescha- 
duwde, vochtige standplaats. De 
afgesneden bloemstengels blijven 
langen tijd goed. 100 7-8 0.85 

Stlpa pennata. Fraai siergras met 
zeer fijne aren. 

fStockesla cyanea alba. Schoone, 

0.35 

witte variëteit van de bekende 
Stockesia Cyanea; prachtig voor 
snijbloemen. 25 9 0.25 

f— cyanea praecox. De oorspron- 

kelijke soort bloeit zoo laat in den 
herfst, dat ze meestal niet meer in 
vollen bloei kan komen; deze 
variëteit bloeit reeds in Juli . . . 25 7-9 0.35 

Stratlotes aloldes, waterplant. . . 0.15 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prjjn van 8 stuks berekend. 

n WWW w w w w w w 



66 KONINKLIJKE KWEEKERIJ „MOERHEIM" D EDEMSVAART. 

Hoog BI >ei- Prijs 

Stylopliorum diphyllum. Met groote 
cM. tijd. p. stuk 

gele bloemen, die aan boterbloemen 
doen denken . .. 50 4—5 0.25 

Synthyris reniformis. Uit de polle- 
tjes met hartvormige bladeren 
komen vroeg in het voorjaar de 
trossen met blauwe bloemen . . 20 4-5 0.25 

Telekia (Buphthalmum) speciosa. 
Uit het midden der groote bladeren 
verheffen zich de bebladerde en 
sterk vertakte bloemstengels met 
groote oranjegele straalbloemen. 
Schoone gazonplant. 200 8-9 0.30 

Thalictrum Adianthlfolium. Het 
fijne blad van deze plant gelijkt op 
Adianthum. Laaggroeiend . . . 50 6-7 0.25 

f— Aquilegiaefolium. Schoone sier- 
plant met bladeren als van de Akelei 
en met mooie witte bloemen . . 90 6-7 0.25 

+ — Aquilegiaefolium compactum, 
met witte bloemen. 40 6-7 0.30 

f — Aquilegiaefolium purpureum, 
met purperrose bloemen .... 90 6-7 0.25 

f — cornuti, met crême-witte bloemen 

o
 

o
 

CN 6-7 0.25 

| fThalictrum dipterocarpum. De 

lila-rose bloemen maken met de 
• talrijke citroengele helmknoppen 
; een fraai effect. Zeer geschikt 

voor groepen of als alleenstaande 
; plant, daar zij een open, zonnige 
ï standplaats bemint. Een der 

mooiste snijbloemen. 200 8-9 0.25 

Thalictrum flavum auretim, wel- 
riekende, gele bloemen. 100 7-8 0.30 

— flavum glaucum. Met fraai zee¬ 
groen blad en enorme bloemsten¬ 
gels met fijne gele bloempjes . . 125 7 0.30 

— glaucum major. 120 6-7 0.30 

— lasopittifolium. 

+— petaloideum, met fijne witte 

120 6-7 0.50 

bloemen. 110 6-7 0.25 

— sulphureum. Met fraai blad en 
zwavelgele bloemen. 125 6-7 0.50 

fThermopsIs montana. Weinig be- 
kende plant met heldergele bloemen 40 5-7 0.30 

Thymus citrlodorus. 

— cltriodorus fol. var., bonte citroen 

20 0.35 

Thym. 

— lanuginosus. Kruipende donker 

20 0.25 

blauw-groene plant, welke den 
grond geheel als een mosachtig 
tapijt bedekt. Uitstekend voor 
mozaïekvakken en rotspartijen . . 0.20 

— Serpyllum albus. Lichtgroen 
kruipend plantje met witte bloemen 

—- Serpyllum carmineus, karmijn- 

6-7 0.20 

rood. 0.30 

— Serpyllum coccineus. Het blad 
is lichtgroen, de bloemen rood. . 6-7 0.30 

— Serpyllum splendens .... 
* 

0.25 

fTiarella cordifoüa. Deze plant met 
hartvormige bladeren en sierlijke 
witte bloemtrossen verlangt een 
halfbeschaduwde standplaats 

Tradescantia virginica .... 

— virginica alba. 

— „ rubra . 

Tricyrtus hirta, mooie plant metrose- 
achtige bloemen, die donkerkarmijn 
zijn gespikkeld. Groeit goed in 
de schaduw. 

Trillium erectum album. wit. Deze 
voorjaarsbloem is uit Amerika in¬ 
gevoerd en groeit het best in de 
schaduw.. . . . 

f— grandiflorum, prachtige voor¬ 
jaarsbloem met groote sneeuw¬ 
witte 3-deelige bloemkroon, welker 
slippen eenigszins teruggebogen 
zijn. 

Waaneer men van ééne soort 

99 11 11 11 11 

TRITOMA. 
De Vuurpijlen behooren tot de beste ga¬ 

zonplanten en worden als snijbloem voor 
groote vazen door weinig andere planten 
overtroffen. De tot D/i M. lange bloemsten¬ 
gels. die uit de rietachtige bladeren óp¬ 
schieten, dragen gele of roode bloemen. 

fTritoma corallina, met helder groen 
loof en bloemtrossen van scharla- 
kenroode tot oranjeroode kleur 

t— Qoldelse, buitengewoon rijk- 
bloeiend met heldergele bloemen . 

f— Mac Owani, zeer los en elegant- 
bloeiende variëteit met oranjegele 
bloemen; de laagstgroeiende. Zij 
is zeer rijkbloeiend. 

f— Quartiniana, met zeer lang neer¬ 
hangend blad en dikke stengels 
met roode bloemen. 

f— rufa, zeer fraaie, kleinbloemige 
variëteit met roode en gele bloemen 

f— Torchlight, met oranjegele bloe¬ 
men. Zeer rijkbloeiend .... 

f— Tucki, de vroegstbloeiende; 
bloemen rood in geel overgaand . 

f— Uvaria grandiflora. Gewone 
vuurpijl. 

TRGLLIUS (60-80 cM.) 
Deze behooren zeker tot de beste en 

schoonste vaste planten van het voorjaar. 
De langstelige, hartvonnige bladeren vormen 
krachtige bossen, waaruit zich de slanke 
bloemstengels verheffen. De bloemen heb¬ 
ben een goudgele tot donker oranje kleur 
en blijven afgesneden lang goed. Zij bloeien 
Mei-Juni, en gewoonlijk ook nog in den na¬ 
zomer. 

fTrollius asiaticus fl. croceo, don¬ 
ker oranje. 

f— caucasicus Orange Globe. Deze 
voor enkele jaren ingevoerde 
Trollius heeft enorm groote, oranje¬ 
gele bolvormige bloemen .... 

10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 

4 

«Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

30 5-6 

50 6-8 

50 6-8 

50 6-8 

90 9-10 

30 5 

20 4—5 

60 

V 

7-10 

80 7—10 ! 

45 7—10 

80 8-9 

60 7—10 

80 7-10 

5-6 

7-10 

5-6 

Prijs 
p. stuk. 

0.25 

0.30 

0.30 

0.30 

0.55 

0.30 

0.35 

0.20 

0.35 

0.20 

0.25 

0.25 

0.30 

0.35 

0.45 

99 11 99 11 11 99 O 99 99 



VASTE PLANTEN 67 

Trolliüs. Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

Prijs 
p. stuk 

fTrollius Earliest of All. Vroeg-en 
rijkbloeiend, met licht oranjegele 
bloemen. 0.35 

f — Empire Day. Rijkbloeiend, met 

zeer groote kogelronde, licht oranje¬ 
gele bloemen, waarin oranje meel¬ 
draden . 5-6 0.50 

fTrollius europieus superbus. 

Qrootbloemig, zuivergeel; rijk¬ 
bloeiend .. 5—6 0.25 

fTrollius Feuertroll. Nieuwe varië¬ 
teit met oranjeroode bloemen . . 65 5-6 0.55 

f— Fire Globe. Grootbloemig; don¬ 
ker oranje. 5-6 0.35 

f— giganteus. 0.40 

f— Golden Sun. Nieuwe pracht- 
soort met oranjekleurige bloemen 
en sterk uitkomend donkerbruin 
midden. 5-6 0.65 

fTrollius Hls Majesty. 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

s 5-6 

Prijs 
p. stuk. 
0.50 

f— hybr. Goldquelle. Met zeer 
groote oranjegele bloemen . . . 

Getuigschrift van Verdienste 11 
Mei 1915. 

I 

0.50 

f— japonicus Excelsior. Bloeit ge¬ 
durende eenige maanden met mooie 
oranje bloemen. Goede snijbloem ! 5—6 0.25 

f— japonicus (Fortune!) fl. pl. 

f— Ledebouri. Zeldzame plant met 

0.35 

bekervormige, oranjekleurige bloe¬ 
men, waarboven de lange, donker- 
oranje meeldraden uitsteken . . . 120 7-8 0.25 

f— Licbtball. Extra groote, dichte 
bloemen, oranjegeel.. . 60 5—6 0.45 

f— Orange Crest. Met een menigte 
zuiver oranje bloemen. 80 5—6 0.35 

f— Orange Prinses». Vorm der 
bloemen als Orange Globe, kleur 
donkerder. . ,. 5-6 0.50 

f— pumilus Yunnanensis. Bijzon 

der fraaie, nieuwe plant, met don¬ 
kergroene bladeren en helder 
goudgele, bekervormige bloemen. 
Nieuwe soort, welke uit China in¬ 
gevoerd is. 5— 6 0.30 

f— Springhill Beauty. Zeer rijk¬ 
bloeiend, helder oranjegeel . . . 0.50 

f — T. Smith, grootbloemig licht geel 5-6 0 25 

Tropreolum speciosum. Schoone 
klimplant met fijne bladeren, en 
prachtig scharlakenroode bloemen. 
Tegen coniferen of hagen opge¬ 
groeid maken ze tot in den herfst 
een schitterend effect, leder najaar 
sterft de plant tot den grond af 
om den volgenden zomer in korten 
tijd weer op te groeien. Van deze 
plant kunnen alleen worteltjes 
worden afgeleverd, die eenige 
centimeters onder de oppervlakte 
in den grond moeten worden inge¬ 
graven. Het is echter raadzaam 
minstens 5 of 10 stuks te nemen, 
daar ze bij het verplanten dikwijls 
doodgaan . 350 7—10 0.15 

Typha angustifolia, moerasplant. 
Met zeer eigenaardige bruine zaad- 
pluimen. 180 0.15 

— latifolia, als vorige; blad iets 
breeder. 180 0.15 

Utricularia vulgaris, Blaasjeskruid. 
Zeer eigenaardig gewas, dat ge¬ 
woonlijk onder water groeit. Tegen 
den bloei vullen zich de blaasjes, 
waarmede de plant kleine water¬ 
diertjes vangt, met lucht, waardoor 
de plant aan de oppervlakte komt 
en dan blóeit met gele bloemen 0.15 

Uvularia grandiflora Met fraaie 
gele bloemen; vroegbloeiend . . 25 4—5 0.30 

— sessllifolia, met gele bloemen 25 5-6 0.30 

Verbascum Caledonla. Met bruin- 
getinte zalmkleurige bloemen . . 100 7-10 0.20 

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prys van 8 stuks berekend. 

99 n w 99 ^ 99 99 99 99 99 99 99 
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Hoog Bloei- 

Verbascum densiflorum. De bloe- 
cM. tijd. 

men zijn kopergeel met donker 
midden . 100 7-10 

— hybridum Mars. Nieuwe hybride 
tusschen V. Wiedemannianum en 
V. Pannosum, in mijne kweekerij 
door kruising ontstaan. Uit een 
rozet van prachtige viltige bladeren 
komen de bloemstengels, die ge¬ 
durende een langen tijd van den 
zomer prijken met groote isabella'- 
kleurige bloemen, naar het midden 
in rood overgaand. 200 8-9 

— Leianthemum, lichtgeel, hoog . 200 8-9 

— pyramidale. 150 8-9 

— vernale. Zeldzame plant met een 
buitengewoon groote menigte kleine 
heldergele bloemen met bosjes van 
rosé meeldraden. Nadat de hoofd¬ 
stengel uitgebloeid is, bloeien de 
zijstengels daarna nog volop . . 120 

[ 

8—9 

— Wiedemannianum. Met eigen¬ 
aardig grof donker blad en lange 
stengels met schitterende violette 
paarse bloemen. 100 7-8 

Veronlca alpina, met licht lila 
bloempjes. 30 5 

— amethystina, met amethystblauwe 
bloemen. 40 5—6 

— dichroa, lila. 5 

— incana, met zilvergrijs blad en 
violette bloemen. 45 6 -7 

— longifolia alba. 40 6—7 

— longifolia subsessilis (Hender- 

soni), de schoonste der Veronica’s 
met groote trossen diep blauwe 
bloemen. 75 7-9 

— repens, zodenvormend met licht 
lila bloemen. 

— Royal Blue, zodenvormend met 
blauwe bloemen., . 30 6 

— rupestris, laaggroeiend met 
blauwe bloemen. 6 

— rupestris Trehani, laaggroeiend 
met goudgeel blad en blauwe 
bloemen. Zeer geschikt voor mo¬ 
zaïek vakken .. 

— sibirica alba. 100 7—8 
— spicata Erika, nieuwe variëteit i 

met prachtig donker rosé bloemen 30 7-9 | 

Prijs Hoog 
p. stuk. 

Villarsla nymphteoides. Watergen- cM. 

0.20 
tiaan. Waterplant met bruinge- 
vlekte bladeren en gele bloemen 

Vin ca minor, Maagdepalm .... 15 

0.25 

— minor fol. arg. var., Zilverbonte 
Maagdepalm. Deze beide kruipende 
planten, zoowel de groene met 
hare glanzige bladeren, als de zil¬ 
verbonte, hebben helderblauwe 
bloemen en kunnen niet genoeg 
worden aanbevolen voor randen. 
Zelfs onder boomen groeien ze 
goed, en maken, wanneer ze eeni- 

0.55 gen tijd gestaan hebben, een tapijt 
van blad en bloemen. Ze kunnen 

0.40 ook als hangplant dienst doen . . 15 

0.30 

fVlola bosniaca, zeer vroegbloeiend 
helderrose. 

— cornuta Q. Wermig, buitenge¬ 
woon rijkbloeiend violet-blauw 
viooltje. 

0.15 

VIOLA CORNUTA 
HYBRIDEN. 

(TUFTED PANSIES.) 

0.30 
Deze viooltjes, ontstaan door eene kruising 

van Viola cornuta X Viola tricolor maxima. 

0.20 

zijn in Engeland reeds vele jaren in cultuur 
en hebben daar, dank zij de vele goede 
eigenschappen, die deze hybriden van hare 

0.30 
beide ouders hebben overgenomen, eene vrij 
algemeene bekendheid verworven. Zij heb- 

0.25 

ben de groeiwijze van V. cornuta, en bloeien 
vanaf April tot in het late najaar bijna 
zonder ophouden, terwijl zij volkomen win- 

0.25 
terhard zijn. De bloemen komen, wat vorm 
en grootte betreft, overeen met de gewone 

0.30 

grootbloemige pensées, doch de kleuren zijn 
meer effen en zuiverder. 

Per 10 stuks in soorten . ƒ 1.50. 

Viola gracilis, een zeldzame soort uit 
Griekenland. Vroeg in het voor- 

0.25 
jaar komen hare bekoorlijke bloem¬ 
pjes van een diep violetblauwe 

0.35 

kleur en met klein wit oog te 
voorschijn. 

0.30 

— odorata Doeve’s reuzen, extra 
grootbloemig, welriekend viooltje 20 

0.30 

Yucca filamentosa. Deze schoone 
sierplant doet veel denken aan een 
Aloë. De smalle, grijsgroene bla¬ 
deren zijn neerhangend aan de 

0 25 

0.55 

uiteinden; terwijl de bloemen aan 
lange stevige stengels gezeten, 
klokvormig neerhangen en wit met 
een zacht groene tint gekleurd zijn 75 

Bloei¬ 
tijd. 

7-8 

5-6 

5—6 

4-9 

4-6 

3—4 

6-7 

Wanneer men 

n » 

van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs rau 8 stuks berekend. 

55 55 55 ^ * 55 55 55 55 55 ^ 55 55 

Prijs 
p. stuk 

0.15 

0.15 

0.20 

0.20 

0.15 

0.20 

0.50 

0.55 
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Varens 
voor den vollen grond. 

Voor het aanleggen van perken op beschaduwde plaatsen, waar andere planten niet groeien, komen de 

vollegronds-Varens hoe langer hoe meer in gebruik. Vele soorten, vooral de Adianthum met fijne bladeren, 

leveren een onschatbaar materiaal voor bouquetten. 

Vooral op stijve kleigronden verzuime men niet den grond te vermengen met bladaarde, boschgrond of 

turfstrooisel. Ofschoon bij elke plant de gemiddelde hoogte is aangegeven, moet men hierop niet te veel rekenen, 

want deze hangt veel af van de grondsoort. Ook groeien de planten, indien ze een of twee jaar vastgestaan 

hebben, gewoonlijk hooger dan het eerste jaar na de planting. Des winters bedekke men ze met zeer weinig 

blad of ruigte. 

Adianthum pedatum Deze kan 
men gerust een der schoonste 
vollegrondsvarens noemen. Zij 
wordt ook Venushaar of in ’t En- 
gelsch „Maidenhair” genoemd. De 
waaiervormig uitgespreide, fijne 
bladeren maken met haar staal¬ 
blauwe bladstelen een onverge¬ 
lijkelijk schoon effect, ook in bou¬ 
quetten. Is volkomen winterhard. 

Aspldium Goldianum. 

— spinulosuni. 

Asplenium laciniatum. 

— Rollandia?. Prachtige variëteit 
met smalle bladeren. 

— Thelyptroides. 

Athyrium Filix femina congestum 
grandlceps. 

— Filix femina pumilum . . . . 

— „ ,, Victoriae . . . . 

Blechnum spicant. 

Cystopteris asplenoides. 

Dicksonia punctilobula . . 

Lastrea (Aspidium) Filix mas . . 

— Filix mas fluctuosa cristata . . 

— „ „ linearis. 

— pseudo mas polydactyla . . . 

— probingua crispa. Een zeer mooie 
variëteit met prachtig gekrulde 
bladeren. 

Onoclea sensibilis. Schoone forsch- 
groeiende varen. 

Hoor 
cM. 

Prijs Osmunda cinnamomea. Dit is een Hoog 
cM. 

zeer schoone, sterk groeiende soort 
met fraai blad. 75 

— gracilis. Zooals de naam reeds 
aanduiöt, heeft deze varen met 
haar slanke bladeren een eleganten, 
sierlijken vorm. 75 

50 0.35 
— regalis. Koningsvaren. Deze 

draagt, evenals de beide vorige, de 
sporen niet zooals de meeste 
soorten onder aan de bladeren, 
doch in schoone bruine pluimen 

70 

0.50 

0.45 

60 U.4U aan 't einde der bladstelen . . . 90 k 120 

60 0.45 — regalis cristata. Nieuwe variëteit 

70 0.50 
van de „Koningsvaren” met gekruld 
blad. 70 

25 060 Polypodium vulgare. 40 

0.40 Polystichum abrevlatum .... 60 

70 0.60 — Barnesi. 100 

0.25 — angulare divisllcbum. 45 

30 0.30 — crlstatum. 80 

70 0.40 — setosum. 

0.20 — pumilum. 30 

0.55 Scolopendrium undulatum. Schoone 

80 045 
variëteit met sierlijk gegolfd blad . 30 

80 0.45 Struthlopteris germanlca. Duitsche 
Kelk- of Bekervaren, zoo genoemd, 
omdat de bladeren in den vorm 

0.75 
van een beker groeien. 75 

— japonica. 100 

60 $ 0.25 — pennsylvanlca. 

Prijs 
p. stuk. 

0.55 

0.55 

0.35 

0.45 

0.25 

0.30 

0.45 

1.— 

0.40 

0.50 

0.35 

0.75 

0.15 

0.55 

0.55 

Wanneer wen van éénc soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend. 
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Knolbegonia’s en Dahlia’s. 

SS»; 

Tv • j . vr ■ '*** - 

Pmi "r ‘- yoÊÊ 
TE1 . - ■■SS 

Knolbegonia's. 

KNOLBEU ON 1 A'S. 

Behandeling der 

Knolbegonia’s. 

De Knolbegonia’s worden 

direct na ontvangst uitge¬ 

pakt en op een droge koele 

en vorstvrije plaats tot half 

Maart bewaard. Men plant 

ze tegen dien tijd bij voor¬ 

keur in een lauwwarmen bak 

om ze eerst te laten uitloopen. 

Ook kan men ze voor dat 

doel in potten zetten in de 

warme kamer. Einde Mei 

of begin Juni worden ze op 

de perken uitgeplant, die 

eerst goed van meststoffen 

moeten voorzien zijn. Op 

lichten zandgrond moeten 

zij bij droog weder des 

avonds worden gegoten. 

N.B. Het is wel eens ge¬ 

beurd, dat ik klachten 

kreeg dat de Knolbe¬ 

gonia’s niet uitliepen. 

Daar ik echter steeds 

goede gezonde knol¬ 

len aflever, moet de 

oorzaak worden ge¬ 

zocht in een verkeerde 

behandeling. Zelfs heb 

ik al eens gezien, dat 

de knollen onderst¬ 

boven geplant waren. 

Prijs 
p. 100 st 

Prijs 
p. 10 st. 

Prijs 
p. 100 st. 

Prijs 
p. 10 st. 

Enkelbloemige, in vele kleuren Dubbelbloemlge op kleur .... 22.- 2.50 
gemengd .... . . # • • • 15.- 1.80 

Enkelbloemige op kleur . . . . . 18.— 2.- 
Crispa (met gekrulde bloembladen), 

in kleuren gemengd. 18.— 2 20 
Dubbelbloemlge, in vele kleuren 

gemengd .... . . . . . . 18.- 2.- Crispa, op kleur. 22.— 2.50 
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DAHLIA’S. 
Behandeling van Dahlia’s. 

Dahlia’s mogen niet in versch gemesten grond geplant 
worden, daar er anders gevaar bestaat, dat men veel 
blad en weinig bloem krijgt. Dadelijk na ontvangst 
moeten de knollen worden uitgepakt en tot half April, 
ingekuild in tuinaarde, op een koele vorstvrije plaats 
bewaard. Dan plant men iedere knol in een pot en zet 
ze in den kouden bak of bij gebrek daaraan in een niet 
te warm vertrek. In het laatst van Mei neme men ze 
voorzichtig uit de potten zonder de kluiten te beschadigen 
en plante ze uit op een ouderlingen afstand van 80 h 
100 cM. Op zwaren grond verdient het aanbeveling er 
wat steen- of kalkpuin door heen te mengen. In elk 
geval is het noodig den grond flink diep om te werken. 
Het is wenschelijk om op elke knol niet meer dan 1 
scheut te laten staan en m?n zorge er natuurlijk voor 
deze scheut tijdig aan een stevige stok aan te binden. 

In het najaar, wanneer de vorst een eind aan den 
bloei heeft gemaakt, kunnen de knollen uit den grond 
worden genomen. Men snijde het loof een handbreed 
boven den grond af en beware de knollen in kelder of 
andere vorstvrije plaats in wat droog wit zand, nadat 
men ze goed droog heeft laten worden. 

Prijs Prijs 
p. 10 st. p. 10O st. 

Cactus-Dahlla’s in soorten gemengd 2.— 

,, „ in nieuwere soorten 
op naam en op kleur. 3.- 

Pioen- en decoratieve Dahlia’s, in 
soorten gemengd. 2.— 

Pioen- en decoratieve Dahlia’s, in 
nieuwere soorten op naam en op 
kleur. 3.— 

Enkelbloemige Dahlia’s, in soorten 
gemengd. 2.— 

Collerette (kraag) -Dahlia’s, in 
soorten gemengd. 2.- 

Gladiolus Childsi, in prachtige kleu¬ 
ren gemengd.: 0.60 5. 

— Lemoinei, in prachtige kleuren 
gemengd. 0.60 5.— 

— princeps, met enorme karmijn- 
roode bloemen. 1.— 7.— 

Gloxinia’s, in prachtige kleuren ge¬ 
mengd . 2.— 

Groente- en Specerijplanten. 

Aspersie van Argenteuil, uitmun¬ 
tende verscheidenheid, welke reeds 
zeer vroeg prachtige dikke asper¬ 
ges oplevert. In de omstreken van 
Parijs wordt deze bijna uitsluitend 
gebruikt. 

Over de kuituur der Aspersie zie 
onder Qroentezaden, blz. 73. 

Boonenkruid, (Satureia montana) 

Byvoet, (Artemisia officinalis) . . . 

Citroenmelisse, (Melissa officinalis) 

Dragon, (Artemisia dracunculus), 
echte overblijvende. Het jonge loof 
levert een zeer smakelijk toekruid 
bij salade en is voor den inmaak 
van Augurken enz. onmisbaar . . 

Prijs 
p. st. 

0 20 

0.20 

0.25 

0.30 

Roomsche Kamille, 
nobilis. 

(Anthemis 
0.25 

Lavendel, (Lavandula spica). Plant 
met zeer geurige bladeren en bloe¬ 
men, welke somtijds als kruiderij 
wordt gebruikt. In Engeland wor- 

' den de gedroogde bloemstengels 
met violet blauwe bloemen veel 
tusschen linnengoed gelegd, om 
daaraan een aangenamen geur te 
geven . 0.25 

Prijs Prijs 
p. 10 p. 100 

0.40 3.50 

Kruizemunt, (Mentha viridis crispa) 

Prijs 
p. st. 

0.50 

Prijs 
p. 10 

Prijs 
p. 100 

Lieve-Vrouwe-Bedstroo, (Asperula 
odorata). Welriekend plantje, dat 
veel wordt gebruikt om Meiwijn 
of Rijnwijnbowl te kruiden . . . 0.20 

Mierikswortel, (Cochlearia Armo- 
racia). Deze wordt veel gebruikt bij 
het inmaken van Augurken, enz. . 0.20 

Pepermunt, (Mentha piperita). . 

— (Mentha puligeum). 

— ( „ viridis). 

0.25 

0 20 

0.20 

Rabarber Challenge, aanbevelens¬ 
waardige variëteit met vele prach¬ 
tige zware roode stengels van een 
uitmuntende smaak.0.20 

Thijm, (Thymus vulgaiis.) De bla¬ 
deren en jonge scheuten dezer 
plant worden gebruikt als kruiderij 
bij sommige groenten en vleesch . 0.25 

Zuring, (Rumex acetosa), breedbla- 
derige. 

reuzenblad, nieuwe uit Frankrijk 
ingevoerde variëteit met enorm 
groote, malsche bladen. 0.30 

0.50 4.— 

24.- 
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ZADEN. 

Groentezaden. 
N.B. Tengevolge fan de verbreking1 van vele internationale verbindingen door den oorlog, als uitvoer¬ 

verboden enz., blyft liet nog moeilijk om alle soorten Groente- en Bloemzaden verkrijgbaar te stellen en was 
ik tot mijn spijt genoodzaakt eenige soorten uit myii catalogus te doen vervallen. Zooveel mogelijk zijn 
deze echter door anderen geremplaceerd en hoop ik dat uiyue afnemers zich daarmede zullen willen behelpen. 
Bovendien moesten van sommige soorten de pryzen belangrijk verhoogd worden; deze prijzen zullen zooveel 
mogelyk gehandhaafd worden, doch zijn vrijblijvend. Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat van sommige 
artikelen de pryzen nog wat worden verlaagd, üe soorten welke niet geprysd zyn, zullen hoogstwaarschijnlijk 
niet zyn te bekomen. 

De voorraden van vele artikelen zyn gering en daarom kan liet niet genoeg worden aanbevolen om 
vooral zoo vroegtijdig mogelyk te bestellen, want is de voorraad van sommige artikelen eenmaal uitverkocht, 
zoo zal het uiterst moeilijk en in sommige gevallen onmogelyk zyu om deze weer opnieuw aan te vullen. 

Gemakshalve zijn de soorten genummerd en zooveel mogelijk alpliabetisch gerangschikt, en men kan bij 
bestelling volstaan, met de nummers en de verlangde hoeveelheden op te geven. Aan het einde 

der lijst van Groentezaden vindt men de zaden van Keukenkruiden enz. 

N.B. 1 lood of decagram = 10 gram. 
1 ons of hectogram = 10 lood = 100 gram.' 

Waar de prijzen niet per gewicht, maar per PAKJE zijn aangegeven, worden GEEN MALVE pakjes afge¬ 
leverd, en hoeveelheden van minder dan 5 cent worden niet verkocht. 

ANDIJVIE. 
Andijvie verlangt, evenals de meeste blad¬ 

groenten, een flink geniesten grond. De 
gekruld-bladerige soorten zijn het meest ge¬ 
schikt om als salade te worden gebruikt. 
Zaai een weinig van de vroege soorten voor 
de eerste maal half April. Om het doorschieten 
te voorkomen, moet men eenige malen met 
een kluitje verplanten en vooral zorgen voor 
voedzamen grond. Door gieten of schermen 
tegen felle zonneschijn, wanneer dit noodig 
mocht blijken moet men voorkomen, dat de 
groei der planten tot stilstand komt, hetgeen 
het schieten ten gevolge heeft. De latere 
soorten zaaie men half Juni—Juli. Men plant 
de andijvie op een voet afstands onderling; 
zoodra de planten volgroeid zijn, bindt men 
ze op en na omstreeks 14 dagen zijn ze voor 
’t gebruik geschikt. 

I. Andijvie, echte vroege krop . . 
Deze heeft reeds uit zichzelf neiging tot 

kroppen, toch is het opbinden niet geheel 
overbodig. 

3. Andijvie, fijne zomerkrul.... 
Wordt veel gebruikt voor het maken van 

andijvie-salade. 

9. Andijvie, gewone breedblad vol¬ 
hart . 

Deze soort wordt het meest voor den in¬ 
maak gebruikt. 

II. Andijvie, echte late krop . . . 
13. „ late fijne krul.... 

Prijs 
per lood. 

0.70 

0.80 

0.70 

0.75 
0.80 

Andijvie, zomerkrul. 

Prijs 
per pakje. 

0.20 

0.25 

0.20 

0.20 
0.25 

ARTISJOK. 
De Artisjok is eene groente, die ten onzent 

nog weinig wordt gebruikt. Indien men een 
warmen bak heeft, zaaie men in Februari, de 
plantjes kunnen dan reeds in Mei worden 
uitgeplant in een diep losgewerkten, voed- 
zamen, liefst een weinig vochtigen grond en 
zullen dan hetzelfde jaar nog dragen. Op den 
konden grond zaaie men in Mei. Om flinke 
planten te krijgen, plante men ze op een af¬ 
stand van minstens 80 centiin. onderling. Des 
winters moeten de planten tegen strenge vorst 
worden beschut. De oude stengels worden 
dicht bij de wortels afgesneden en om elke 
plant wordt een heuveltje van aarde gemaakt, 
ter hoogte van 20 centim., zorgdragende dat 
er geen aarde in het hart der plant komt. 
Bij strenge vorst bedekke men daarenboven 
met droog blad. De bloemhoofdjes worden vóór 
het ontluiken afgesneden en gestoofd gegeten. 

Prijs 
per lood. 

Prijs 
per pakje. 

19. Artisjok, gewone groene 0.25 

Artisjokken. 



GROENTEZADEN. 

Aspersic. 

A8PKRGTE. 
Zaai in Maart of April en zorg dat de 

plantjes, als ze te dicht staan, worden gedimd 
op een onderlingen afstand van 8 è 10 cM. In 
't volgende voorjaar, in Maart of April, kan 
men de bedden aanleggen; men zorge voor 
diep oingewerkten, voedzamen en goed ge- 
draineerden grond. Plant op 2 voet afstand 
onderling. Het derde jaar kan men beginnen 
te steken; men make in ’t voorjaar boven elke 
plant een heuveltje van 1 voet hoog, met grond 
uit de paden; ook kan men de bedden boven 
de planten regelmatig ophoogen. Zoodra de 
spruiten zich daarboven vertoonen, slecht men 
het heuveltje, breekt de jonge scheut boven 
den wortelhals af, en maakt het daarna weer 
in orde. In 't najaar wordt de oppervlakte 
der bedden weder gelijk gemaakt. Na 15 Juni 
mogen geen Aspersies meer gestoken worden. 

25. Aspersie, vroege van Argenteuil 
Voor Aspersieptanten zie blz. 71. 

ATT GIT RKEN. 
De Augurken verlangen een humusrijken, 

goed gemesten grond. Men zaaie begin Mei 
op bedden van 1.25 M. breedte, welke in het 
midden iets hooger zijn dan de zijden en op 
het midden waarvan men op 60 cM. afstand 
onderling kuiltjes maakt; in elk der kuiltjes 
legt men drie zaden en bedekt deze met een 
weinig aarde. Bij het opkomen der plantjes 
behoudt men het sterkste, en snijdt de an¬ 
deren onder de zaadlobben af. Een weinig 
vei dunde gier kan zeer gunstig op den groei 
werken. 

29. Augurken, kleine, groenescherpe 
31. „ „ „ gladde. 

BTETEN of KROOT EN. 

Voor Bieten kieze ^ 
men een voedzamen, . 
liefst in 't vorig jaar 
gemesten grond. Zaai 
in regels die 3 & 4 cM. A 
diep en 30 cM. van 
elkander verwijderd Npm 
zijn. De plantjes wor- fll 
den zoodanig uitge- 
dund, dat ze op 25 
cM. afstand onderling 
komen te staan. Ten¬ 
zij men gaarne zeer 
vroege bieten wil heb¬ 
ben, zaaie men niet 
vóór eind April of 
begin Mei. Voor de 
winterprovisie be¬ 
waart men ze het best 
in een kuil, evenals 
de aardappelen, of in 
den kelder. 

R M V' jflfflS 

Stil 

per lood. 

0.15 

per pakje. 

39. Bleten, ge¬ 
wone donkerroode. 

41. Bleten, bleekblad, donkerroode 
Hoewel het blad licht van kleur is, is de 

wortel bizonder donker en fijn van smaak. 

p. i/.| ons. 

43. Bieten, non plus ultra, halflange 

45. w platronde Egyptische 
47. „ ronde zwartroode . . . 

SNÏ.TBIET of WARMOES. 
Deze groente wordt geheel op dezelfde wijze 

gekweekt als de Bieten. Beide behooren tot 
dezelfde plantensoort. Bij de eerste hebben 
echter door de cultuur de bladeren, bij de 
andere de wortelen een meerdere ontwikke¬ 
ling gekregen. De kweekwijze van beide is 
gelijk, en verwijs ik hier dus naar hetgeen 
van de Bieten is gezegd. Tegen het eind van 
September kan men reeds beginnen met 
telkens de meest ontwikkelde bladeren af 
te snijden voor het gebruik, en hiermede voort¬ 
gaan tot laat in den herfst; waarom deze 
groente ook wel winterspinazie genoemd wordt. 

51. Snijbiet, goudgele. 

Snijbiet „Lucullus.” 

53. Snijbiet „Lucullus”. 

Deze nieuwe snijbiet is een prachtige ver¬ 
betering van de gewone. De bladeren zijn 
geelgroen en mooi gekruld. Zeer aan te 
bevelen. 

b o o N E N. 
Evenals alle vlinderbloemige gewassen, 

hebben de boonen liet vermogen, door de 
bacteriën, die zich in de knolvormige ge¬ 
zwellen der wortels bevinden, stikstof uit de 
lucht te verzamelen. Ze vereischen dus geen 
versch gemesten grond, doch hebben veel 
behoefte aan kali (potasch), welke men met 
succes kan toedienen in den vorm van haard- 
asch of patentkali. — Stoksn(j- en Stok- 
slaboonen (of princessen) zaaie men begin 
Mei voor de eerste maal en voor de late 
pluk nog eens begin Juni. Velen plaatsen de 
stokken kruiselings over elkander. Op deze 
wijze winden de ranken zich spoedig in 
elkander, zoodat licht en lucht niet overal 
vrijen toegang hebben. Ik kan daarom aan¬ 
bevelen om eiken stok afzonderlijk en recht 
overeind te zetten op regels, welke 1 M. van 
elkaar verwijderd zijn, en in de regels op 50 
A 60 cM. afstand onderling. Bij eiken stok 
legt men 6 tot 10 boonen. Het is nuttig om 
de planten tot aan de zaadlobben aan te 
aarden. Stamsny- en Stamslaboonen (of 
princessen) zijn minder gevoelig voor de 
koude dan de stokboonen en kan men reeds 
vroeger zaaien, namelijk voor de eerste maal 
begin April, op een warm plekje. Men dekke 
dan des nachts gedurende eenigen tijd met 
bloempotten. Indien men vervolgens met 
tusschenpoozen van drie weken zaait, tot 
half Juli, kan men zich tot laat in den herfst 
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een opeenvolgende oogst van boonen ver¬ 
schaffen. De snijboonen zaaie men op 20 
cM. afstand, op regels welke 50 cM. van 
elkander verwijderd zijn; de slaboonen op 
12 cM. afstand, op regels van 40 cM. afstand 
onderling. 

Prijs 
per 5 ons. 

Prijs 
per ons. 

61. Stoksnijboonen, vroepe breede 
Veensche. 1.80 

Deze brengt niet zulke lange scheeden 
voort als de slagzwaardboonen, maar is 
vroeger en veel rijkdragender. 

63. Stoksnijboonen, extra lange 
breede slagzwaard. 2. 

Is te bekend om eenige aanbeveling te be¬ 
hoeven. 

64. Stoksnijboonen, lange breede 
slagzwaard, zonder draden . . . 2.30 

0.40 

0.45 

0.50 

103 Stamslaboonen, vroege Wage¬ 
naars .... 

104. „ „Perfect” . . 
Een in de laatste jaren in den handel ge¬ 

brachte enkele Stanislaboon, die alle aanbe¬ 
veling verdient. Zij is zuiver zonder draden 
en van een fijnen smaak terwijl zij in tegen¬ 
stelling met andere fijne soorten goed tegen 
ongunstig weder bestand en geheel vrij van 
ranken is. 

105. Stamslaboonen, (princ.) gewone 
enkele. 

107. *> (princ.) groote dubbele 
108. n „ dubb. zonder dr. 
109. » „ fijne vr. suiker 

110. » „ Delicata . . . 
Eene nieuwe, draadlooze Stoksnijboon, van 

bizondere aanbeveling. 

67. Stamsnijboonen, lange breede 
echte . 2.60 0 55 

Deze soort wordt ook wel Stamtros-prin- 
ceasen zonder draden genoemd ; zeer geschikt 
voor den inmaak. 

111. Stamslaboonen , (princ.) fijne 

68. Stamsnijboonen, lange breede 
echte, zonder draden. 3.20 0.70 113. 

zonder draden . 

Hinrich’s reuzen 
Een aanbevelenswaardige nieuwe Stamsnij- 

boon, welke zeer rijkdragend cn daarbij 
zuiver zonder draden it. 

71. Stamsnijboonen, vroege smalle. 

73. „ „ broei . 

75. Stokslaboonen, (princessen) Juli 
Bizonder vroege, buitengewoon rijkdragende 

soort. 

77. Stokslaboonen, (princessen) ge¬ 
wone enkele. 

79. Stokslaboonen, (princessen) 
vroege enkele. 

81. Stokslaboonen, (princessen) fijne 
trosjes. 

Deze princesseboon is zeer geschikt voor 
den inmaak of om in bussen te worden gecon¬ 
serveerd en is bovendien buitengewoon rijk¬ 
dragend. 

83. Stokslaboonen,(princessen) fijne 
trosjes zonder draden. 

2.— 

2 — 

2.50 

1.50 

1.50 

1.80 

1.80 

0.45 

0.45 

055 

0.35 

0.35 

0.40 

0.40 

Deze is een der rijkstdragende stamsla¬ 
boonen. Zij is tamelijk vroeg en geeft buiten 
gewoon lange scheeden, die uitmunten in 
malschheid. De boonen zien er zeer eigen¬ 
aardig bont gekleurd uit, namelijk wit met 
rosé vlekjes. Zij is ook een der smakelijkste 
boonen om te drogen. 

115. Stamslaboonen Hinrich’s reu¬ 
zen, zuiver witle zonder draden . 

117. Stamslaboonen, chocolaadbr. 
rotjes .... 

119. „ citroengele . . 
Per 5 Ko. ... ƒ 9.— 

N.B. In antwoord op sommige aan mij ge¬ 
richte vragen diene, dat Slaboonen ook 
Princessen-, Heeren-, Suiker- of Spersie- 
boonen worden genoemd. 

123. Stamboonen Chevrier’s, groene 
125. „ gewone bruine. . 

Per 10 Ko. . . . ƒ 10.— 
127. Stamboonerwten, gespikkelde . 

Deze nog betrekkelijk nieuwe soort heeft 
het onschatbare voordeel, dat ze bij alle goede 
en voortreffelijke eigenschappen van de fijne 
trosjes, ook nog geheel zonder draden is en 
bijzonder malsch. 

85. Stokslaboonen, (princ.) enkele 
zonder draden ......... 

87. Stokslaboonen, (princ.) groote 
dubbele. 

89. Stokslaboonen, (princ.)Van Celst 
reuzen zonder draden .... 

91. Stokslaboonen, Rijnsche dik- 
vleezige spek. 

1.50 

1.50 

2 — 

1.80 

035 

0.35 

0.45 

0.40 

133. Tuinboonen, vroege breede 
witklem. 
Deze verscheidenheid is de beste van alle. 

Zij is 8 k 10 dagen vroeger dan de gewone 
Haarlemmer, draagt zeer rijk en brengt 
breede lange afhangende scheeden voort, 
terwijl de boonen, daar dezelve witkiemig zijn, 
langer malsch blijven dan eenige andere ver¬ 
scheidenheid. 

134. Tuinboonen, witbloeiende wit- 
kiem. 
Deze nieuwe soort heeft de eigenaardig¬ 

heid, dat zij in tegenstelling met alle andere 
soorten, wit bloeit, en gekookt, zoowel als 
ingemaakt, geheel wit blijft. 

93. Erwteboonen, of kievitseitjes, ge¬ 
spikkeld . 

95. Pronkboonen, witbloeiende met 
lange scheeden . 

97. • „ roodbloeiende . . 

1.80 

2.— 

2 — 

99. Stamslaboonen „Alpha” . . . 2.— 
Eene der allervroegste stamslaboonen met 

ronde, dikvleezige, zeer lange 9Cheeden en 
geheel zonder draden. Ze is ontstaan uit de 
bekende Hinrichs reuzen en heeft dezelfde 
goede eigenschappen, doch is 10 è 14 dagen 
vroeger dan deze; zeer rijkdragend. 

101. Stamslaboonen, vroege dubb. 
met lange scheeden ...... 1.75 
Deze slaboon is een der vroegste soorten 

voor den kouden grond en kan ook wegens 
de schoongevormde scheeden worden aanbe¬ 
volen. 

0.40 

0.45 

0.45 

0.45 

0.40 

135. Tuinboonen, breede Haarlemmer 
of klooster. 

137. Tuinboonen, lange afhangers of 
Leidsche. 

147. Tuinboonen, Mazagan, voor in¬ 
maak . 

De Tulnboonen zaaie men in ’t voorjaar, 
zoodra de grond kan worden bewerkt. Men 
make daartoe 2 regels op 20 cM. afstand van 
elkaai en 4 è 5 cM. diep. Hierin legge men 
de boonen 20 cM. van elkaar verwijderd, en 
na deze weer te hebben dichtgemaakt, make 
men op 90 cM. afstand van de vorige weer 
2 regels enz. Om ze vroeg te kunnen plukken, 
kan men ook zeer dicht zaaien op een warm friekje in den tuin of onder een raam, om de 
onge plantjes later uit te planten. In den 

open grond zaait men met tusschenpoozen van 
4 weken. Tusschen de dubbele regels kan 
men gelijk met de boonen, spinazie, radijs 
enz. zaaien. 

Prijs 
per 5 ons. 

1 60 
2.~ 

1.80 
1.60 

1.80 

1.80 

2.60 

2 50 

1.75 

2 50 

1.40 
1.10 

1.10 
0.60 

1 30 

0.95 

0.95 

1.— 

0.95 

0.80 

Prijs 
per ons, 

0.35 
0.45 

0.40 
0.35 

0.40 
0.40 

0 55 

0.55 

0.40 

0.55 

0.30 
0.25 

0.25 

0.30 



GROENTEZADEN 

Cichorei. 

CICHOREI. 
Zaai begin Mei in diepen, lossen en niet 

versch gemesten grond, en in regels, die 30 
cM. van elkaar en 2 cM. diep zijn. Voor 
uitdunnen, zoodat de plantjes in de regels op 
5 cM. afstand onderling komen te staan, moet 
worden gezorgd. In November worden de 
wortelen gerooid, de bla¬ 
deren boven den wortelhals 
afgesneden en zijn ze ge¬ 
schikt, om te worden ge¬ 
bleekt. Men kieze hiertoe 
een vorstvrije plaats uit in 
schuur, kelder of ouden 
broeibak en men kan op 
verschillende wijzen te 
werk gaan. Altijd kieze men 
echter flinke wortelen uit 
met niet meer dan één kop. 
Om zeer spoedig te kunnen 
snijden, make men een bed 
van paardemest ter dikte 
van 40 cM., waarop men 
een goede laag teelaarde 
van 30 cM. dik aanbrengt. 
Men steekt hierin de wor¬ 
telen, die van onderen af 
op een lengte van pl.m. 20 
cM. schuin zijn afgesneden, 
naast elkaar op regels, die 
5 cM. van elkaar zijn ver¬ 
wijderd. Men zorge het 
licht op de een of andere 
wijze geheel buiten te 
sluiten en voor vorst te 
dekken. Na eenige weken 
kan men de bladeren snij¬ 
den en gestoofd of als sa¬ 
lade gebruiken. Om kropjes 
van Brusselsch Witloof te verkrijgen, bedekke 
men na het planten het geheel met een20cM. 
dikke laag fijne bladaarde of lichten tuingrond. 

Heeft men in schuur of kelder geen ruimte, 
zoo kan men ook een kuil maken in den tuin, 
en hierin op dezelfde wijze te werk gaan, het 
geheel met droge bladeren of oude matten 
voor vorst en regen dekkende. Ook zonder 
paardemest kan men de cichorei bleeken, 
doch dan duurt liet langer. Heeft men een 
warme kas, dan heeft men een schoone ge¬ 
legenheid om onder de tabletten eenige aarde 
aan te brengen en hierin de wortelen te steken. 

151. Cichorei, gewone lange . . . 

153. „ Brusselsch Witloof . 

ERWTEN, 
Tot de vlinderbloemige gewassen behoo- 

rende, gedijen de doperwten evenalsde boonen 
enz. het best in grond die 't vorige jaar ge¬ 
mest is, en vele kalk- en kali- (Potasch) 
houdende bestanddeelen bevat. Het is raad¬ 
zaam ze niet meerdere jaren achtereen op 
denzelfden grond te kweeken. Stamdoppcrs 
legge men in 3 & 4 cM. diepe regels en op 15 
cM. afstand onderling. Naarmate de soorten 
lager of hooger groeien, moeten de regels 30 
h 40 cM. van elkaar verwijderd zijn. 

De rijsdoppers (soorten, die pl. m. 60 cM. 
en hooger groeien) zaaie men in dubbele 
regels, die dan een afstand van 10 cM. 
onderling hebben. De erwten worden hierin 
dun uitgestrooid, en wel dunner, naarmate de 
soorten hooggroeiend zijn. Wanneer de erwten 
opkomen, plaatse men er rijs bij en is het 
nuttig ze dan tevens een weinig aan te aarden. 
Voor de eerste maal zaaie men in Januari of 
Februari, en vervolgens om de 3 weken tot 
half Juni. Van af het begin van April zaaie 
men de late soorten. 

N. B. De verscheidenheden met * 

gemerkt zijn gerimpeld. 

Hoewel de hoogte in centimeters bij 

elke soort is aangegeven, gelieve 
men er aan te denken, dat de 
erwten hooger groeien, naarmate 
de grond krachtiger, meer stikstof- 
houdend is. 

Prijs Prijs Hoog 
per 1/4 ons. per lood. 

VROEGE DOPERWTEN. 
cM. 

161. Doperwten *GRADUS (Ideal) . 100 
Vroege erwt, met enorm groote scheeden. 

163. Doperwten *Wonderv. Amerika 20 
Een der vroegste en rijkstdragende stam¬ 

el op pers. 

165. Doperwten *Willlam tiurst 20 

Verbeterde variëteit der W. v. Amerika, 
die langere schokken voortbrengt en zeer 
rijkdragend is. 

167. Doperwten, gele stam of kruip 
169. „ *Bliss* Abundance 

15 

(overvloeds). 
Zeer aanbevelenswaardig; de planten bren- 

45 

gen een groote hoeveelheid doperwten voort, 
zoodat deze verscheidenheid terecht „over- 
vloeddopper” is genoemd. 

171. Doperwten, Emtrald Geni., 
45 vroege groene extra 

173. „ Girling’s extra vroege 
Deze beide laatste Engelsche soorten zijn 

buitengewoon vroeg en rijkdragend. 

175. Doperwten, Lentedopper, vroege 

45 

60 groene . 
179. „ Carters first erop, 

vroege, extra . . . 75 

181. „ *Laxton’s Alpha. . 
183. „ eerste vroege Mei of 

75 

of Prince Albert. . 75 

185. „ vroege Haarlemsche 90 
Van de doperwten met gladden korrel is 

deze zonder twijfel een der vroegste en 
daarbij zeer rijkdragend. Van de Hollandsche 
soorten kan ik deze als één der beste aan¬ 
bevelen, daar bovendien de smaak zeer fijn is. 

187. Doperwten, *l)elicates. . . . 30 
Lage groene ; zeer geschikt voor de inmaak. 

MIDDELVROEGE OF VOLGERS. 

0.30 0.15 193. Doperwten, gewone Mei . . . 75 
0.40 0.20 195. „ gele krombek, beste 

opvolgers .... 120 

197. „ Vlljmsche krombek 90 
Deze soort wordt in Noord-Brabant op 

groote schaal gekweekt voor de Engelsche 
markt. Zij is enorm rijkdragend en zonder 
twijfel een der beste middelvroege doppers. 

203. Doperwten, *Champion of Eng- 
land. 120 

207. „ raspers, gele ruige 180 

208. „ „ groene „ 180 

LATE DOPERWTEN. 

211. Doperwten, *Daisy. 60 
Late Engelsche Doperwt, groote scheeden, 

zeer rijkdragend. 

217. Doperwten, gr.Kaapschegroene 90 

219. „ gewone lage groene 90 

221. „ groote hooge groene 200 

CAPUCIJNERS. 

227. Capucijners, stam. 30 

229. „ lage vroege grijze 90 

231. „ gew. lage Kaapsche 90 

233. „ *lage witte . . . 90 

235. „ *hooge witte . . 180 

237. „ laagbloeiende hooge 

239. „ rasper . 

180 

Prijs 
p.5 ons 

1.80 

1.— 

1.30 

1.— 

1.20 

1.25 
1.25 

0.90 

1. - 
1.30 

0.80 
1.— 

1.50 

0.80 

1.~ 

1.10 

1.50 
1.40 

1.40 

1.10 
0.90 

1.10 

1.20 

1.— 
1 — 

1.35 

1.50 

1.20 
1.20 

7o 

Prijs 
p. ons 

0.40 

0.25 

0 30 

0.25 

0.30 

0.30 
0.30 

0.20 

0.25 

0.30 

0.20 
0.25 

0.35 

0.20 

0.25 

0.25 

0.35 

0.30 

0.30 

0.25 

0.20 
0.25 

0.30 
0.25 

0.25 

0.30 

0.35 
0.30 

0.30 
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P E U L E N. 
VROEGE PEULEN. 

243. Peulen de Grace, echte vroege 
stam . . 

245. Peulen, vroege stam of kruip . 
249. n Lentepeul (40-daagsche) 
251. » vroege halfstam . . . 
253. n „ Hendriks . . . 
255. n gele kwee. 
257. n gewone suiker . . . . 
259. n Moerheim’s Reuzen 

Deze in mijne kweekerij gewonnen peul is 
thans reeds over de geheele wereld bekend 
en behoeft geen bijzondere aanbeveling meer, 
daar ze zich een eerste plaats onder de peul- 
soorten heeft veroverd. Ze groeit pl.ni. 4 voet 
hoog. Haar smaak is uitmuntend. 

LATE PEULEN. 

261. Peulen, 
263. 

265. 
267. 

270. 

n 

tt 

» 

n 

lage grijze roodbl. . . 
Ridder, witte . . . . 

groote slier of krombek 
wijker of zomer . . . 

hooge groene late . . 

KOMKOMME R S. 
Zaai omstreeks 10 k 12 Mei op een terrein, 

dat zooveel mogelijk tegen koude winden 
beschut is. In de bakken kan men reeds in 
Januari en Februari zaaien. Niets is voor de 
komkommer zoo schadelijk als koude en nat¬ 
tigheid. Het zaaien geschiedt op dezelfde 
wijze als de Augurken. Evenals voor deze 
zorge men voor lossen, goed gemesten grond. 
Om de vruchtbaarheid te bevorderen, moet 
men de loten, zoodra ze 6 k 7 bladeren hebben, 
innijpen en aan elke plant niet meer dan 8 k 
10 der grootste vruchten behouden. Het toe¬ 
dienen van vloeibare mest in een kuiltje bij 
elke plant, kan vooral bij droog weder worden 
aanbevolen. 

277. Komkommers, lange gele tros 

281. „ lange Amsterd. 
In de omstreken van Amsterdam wordt deze 

soort bijna uitsluitend verbouwd, en geeft 
prachtige lichtgele vruchten. Ze wordt hoofd¬ 
zakelijk onder glas gekweekt. 

285. Komkommers, extra lange 
gele Goliath. 

Eene uitmuntende soort om onder glas te 
kweeken. De prachtige groote lichtgele vruch¬ 
ten zijn bezet met zwarte doorntjes. 

286. Komkommers, witte Delftsche 
broei. 

Eene voortreffelijke witte broei-komkom- 
mer, welke in het Westland veel wordt ge¬ 
teeld; zeer rijkdragend. 

289. Komkommers, gewone lange 
groene . 

291. Komkommers, Erfurter lange 
witte. 

293. Komkommers, Rollison’s Tele- 
graph, groene. 

Zeer milddragend en van buitengewoon 
schoonen vorm. 

294. Komkommers, Alabaster, extra 
witte broei. 

Eene zeer aanbevelenswaardige zuiverwitte 
broeikomkommer, die in gunstige omstandig¬ 
heden eene lengte bereikt van 40 k 60 cM. 

295. Komkommers Japansche klim¬ 
mende . 
Deze moet bij rijs worden gekweekt, en 

verdraagt beter dan eenige andere, koude en 
nattigheid. 

Hoog 
cM. 

15 

45 
100 
70 
100 
100 
120 
120 

Prijs 
p.5 ons 

1.50 

1.50 

1.25 
1.30 

1.20 

1.30 
1.30 

1.60 

75 
90 

150 

150 

180 

1.25 
1.50 

1.50 

1.30 

1.60 

Prijs 
p. ons 

0.35 

0.35 
0.30 
0.30 
0.30 

0.30 
0.30 

0.35 

0 30 
0.35 

0.35 

0.30 
0.35 

K O O L. 
Bloemkool. De vroege soorten kunnen 

moeilijk zonder bakken worden gekweekt. 
Men zaaie einde Augustus of begin Septem¬ 
ber op voedzamen grond. Omstreeks half 
October neme men de plantjes op en plante 
ze in een bak op 5 cM. afstand onderling, 
docli late, tot het begint te vriezen, de ramen 
er af. Ofschoon de plantjes weleenige vorst 
kunnen verdragen, moet men bij strenge vorst, 
vooral des nachts dekken, doch zorg dragen 
nu en dan bij helder weder, midden op den 
dag, de ramen een weinig open te zetten. In 
Maart plante men uit op een warm plekje in 
den tuin, op een onderlingen afstand van 50 
cM., met tusschenpoozen van 14 dagen en 
dekke in den eersten tijd des nachts met 
bloempotten. De Erfurter dwerg is de beste 
om onder glas te worden vervroegd. Indien 
men geen bakken ter beschikking heeft, zaaie 
men half April, om ze evenals de Sluitkool 
verder te behandelen. De herfstblocmkool, 
zooals de uitmuntende verscheidenheden „Al- 
giersche reuzen” en „Veitch's Autumn Giant” 
zaaie men begin Mei. De planten worden op 
70 cM. afstand onderling uitgezet. Zij hebben 
meer ruimte noodig dan de andere koolsoorten 
om zich goed te kunnen ontwikkelen. De 
kool moet steeds des morgens zoo vroeg 
mogelijk worden gesneden, wanneer de mor¬ 
gendauw er nog opligt. 

De Brocoll is een soort Bloemkool en 
wordt gezaaid omstreeks half Mei en in Juli 
uitgeplant. In het najaar bindt men de bla¬ 
deren op, en zoodra het begint te vriezen, 
brengt men een flinke laag droog blad tusschen 
de planten. Zoodra de vorst voorbij is, ont- 
bloote men de planten en make de bladeren 
los; zeer vroeg in ’t voorjaar zullen zich dan 
de kooien beginnen te vertoonen. 

Alle koolsoorten verlangen een diepen, niet 
te drogen, goed gedraineerden grond en een 
koele standplaats. Alleen voor de vroege 
kool is het goed een warm plekje in den 
tuin op te zoeken. Van groot nut is het om 
het terrein diep om te werken en in 't najaar 
flink met kalk te bezaaien. 

Prijs 
per lood. 

p. lood. p. pakje 

0.25 0.10 

0.25 

Roode, witte en Savoye kool zaait men 
gewoonlijk van Maart tot Mei, al naar gelang 
van de soorten en naarmate men de kool 
vroeg of laat wenscht gereed te hebben voor 
het gebruik. Men zaaie vooral niet te dik en 
zoodra de planten een dikte hebben van een 
ganzeveder, plant men ze uit op een onder¬ 
lingen afstand van 60 cM., in alle richtingen. 
Bij elke plant make men een kuiltje om zoo 
noodig te kunnen gieten. 

0.30 

0.35 

0.15 

0 35 

0.40 

0.40 

0.40 0.15 

i 

Spruitkool zaaie men tweemaal, nl. begin 
Maart en einde April. Men gaat op dezelfde 
wijze te werk als met de sluitkool, doch plant 
uit op 50 cM. afstand onderling. Men meste 
niet zoo zwaar als voor andere koolsoorten. 

Boerenkool is een der minst veeleischende 
groenten, zoowel wat grondsoort als stand¬ 
plaats betreft. Men zaaie half Mei en plante 
uit op 50 k 60 cM. afstand onderling. Speciale 
zorgen vereischt de boerenkool verder niet. 

303. Brocoll, late Engelsche witte 

305. Bloemkool, vroege Erfurter 
broei (gegarandeerd echt) ex*ra . 

De beste soort om te broeien. Zij is verre¬ 
weg de vroegste en geen enkele andere 
soort overtreft haar in vastheid en witheid 
van kool; ze maakt zeer kleine bladeren en 
is daardoor zeer geschikt voor den bak. 

307. Bloemkool, fijne vroege . . . 

309. ,, kortbeen Lenor- 
mand. 

Deze is zeer vroeg en geeft flinke kooien, 
die niet zeer gevoelig zijn voor ongunstig 
weder. 

310. Bloemkool, Lecerf's groote mid- 
delvroege .... 

311. „ groote Utrechtsche 
kortbeen. 

313. „ vroege Langendijker 

1.10 

0.70 

0.80 

1.20 

0 80 

0.80 

Prijs 
per pakje. 

0.30 

0.30 

0.25 

0.25 

0.30 

0 25 

0.25 
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Witte kool „Roem van Enkhuizcn." 

315. Bloemkool, Eclipse, vroegste 
1 tal. Reuzen . . . 

317. „ Algiersche groote, 
late. 

319. „ Non plus ultra, 
vroege Reuzen . . 

321. „ Veitch’s Autumn Gi- 
ant, late Reuzen. . 

De vier laatste soorten zijn afkomstig uit 
Italië en geven bloemkoolen van enorme 
afmeting. Ze moeten echter niet te dicht 
worden geplant. 

322. Witte kool, ,,Roem van Enk- 
huizen”. 

Deze vroege soort geeft zeer vaste, uiterst 
fijn geribde kool; bizonder aanbevelens¬ 
waardig. 

323. Witte kool, vroegste Express . 
Deze is zeer vroeg en geeft vaste spitsvor¬ 

mige kooien. 

325. Witte kool, fijne vroege kortbecn 

327. „ „ vroege spitse sui- 

per lood. per pakje. 

kerbroods 

331. Witte kool, spitse Winning- 
stadter. 

Deze soort geeft langwerpige, spitse en zeer 
smakelijke kooien. Aan de eigenaardige groei¬ 
wijze kan men ze reeds van verre herkennen. 

333. Witte kool, kortbeen Bruns- 
wijker groote platte. 

335. Witte kool, kortbeen groote late 

337. w „ Langedijker . . . 
In Noord-Holland wordt deze bijna uitslui¬ 

tend gekweekt en bij groote massa’s naar 
binnen- en buitenland verzonden. 

338. Witte kool, Maagdenburger 
groote witte. 

341. Witte kool, Deensche groote 
vaste winter. 

Uitmuntende soort. Deze is een der beste voor 
wintergebruik. 

353. Roode kool, fijne Utrechtsche 
zwart-roode. 

355. Roode kool, gewone donker- 
roode groote. 

357. Roode kool, groote late ... . 

359. „ „ ,,Zenith” .... 
Eene middelvroege soort, welke zeerdonker- 

roode, vaste, fijngeribde kooien levert van 
middelmatige grootte. 

360. Roode kool, Langedijker donker- 
roode late Winter. 

Zeer aanbevelenswaardige late soort. 

361. Kapperkool, groote met blauwe 
randen. 

365. Savoye kool, platte groote gele 
Rijnsburger. 

367. Savoye kool, groote gele, extra 

369. „ „ fijne vroege, gele 

371. „ „ Bloemendaalsche 
gele. 

373. Savoye kool, fijne vroege groene 

377. „ „ Bredasche fijne 
groene. 

379. Savoye kool, groote groene late 

Prijs 
per lood. 

Prijs 
per pakje. 

Witte kool, Winningstddter. 

Spruitkool „Hercules.” 

391. Spruitkool,, Hercules” . . . 
Zooals de afbeelding aantoont, brengt deze 

prachtige Spruitkool een zeer groote menigte 
spruitjes voort, die bijzonder stevig en van 
een heerlijken smaak zijn. 
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Prijs 
per lood. 

393. Spruitkool, Brusselsche hooge 0.15 

395. „ „ lage . 0.20 

401. Boerenkool, lage groene gekrulde 0.15 

403. „ middelhooge groene 
gekrulde. 0.15 

404. Boerenkool, middelhooge met 
tongvormig blad. 0.20 

Extra fijn gekrulde soort. 

405. Boerenkool, hooge groene ge¬ 
krulde . ~ * * 

409. Zeekool, Crambc maritima . . 
Een zeer smakelijke groente, die in Enge¬ 

land in groote hoeveelheden wordt geteeld, 
orn des winters of vroeg in ’t voorjaar te 
worden gebruikt. Zij moet evenals de Cichorei 
gebleekt worden; haar smaak heeft eenige 
overeenkomst met de Asperge en ze wordt 
ook op ongeveer dezelfde wijze toebereid. 
Ze wordt gezaaid in April. 

KOOL- of KNOLRAPEN. 
Deze zijn slechts eene verscheidenheid van 

de kool. Terwijl men van Sluitkool de tot 
een krop gegroeide bladeren nuttigt, en van 
Bloemkool den in wording zijnden bloem¬ 
stengel, zoo wordt van de Koolrapen de knol- 
vormig vergroeide stengel of wortel gebruikt, 
naar gelang deze zich boven of onder den 
grond tot een knol vormt. Die welke boven 
den grond groeien, worden gewoonlijk Kool¬ 
rabi of Glaskoolrapen genoemd, in onder¬ 
scheiding van de gewone Koolrapen (onder 
den grond). Beide groepen worden op dezelfde 
wijze gekweekt. Men zaaie omstreeks half 
Mei. Wanneer men vroeger zaait, zoo worden 
ze, indien ze niet jong worden gebruikt, 
onsmakelijk en stokkerig op schotel. Beide 
soorten kunnen worden verplant, op onder- 
lingen afstand van 35 è 40 cM., ofschoon het 
beter is de gewone koolrapen terstond ter 
plaatse te zaaien en later uit te dunnen. Wat 
den aard van den grond betreft zijn zij niet 
zoo kieskeurig als de koolsoorten. 

KOOLRABI 
of GLASKOOLRAPEN. 

Koolraap. 

419. Koolrapen, gewone witte. . . 

421. » „ gele . . . 

423. „ groote gele blauwkop 

426. „ Rutabaga of Zweedsche 

Koolrabi. 

433. Koolrabi, Weener kleinbladerige 
fijne blauwe. 

435. Koolrabi, Weener kleinbladerige 
fijne witte. 
Deze 2 soorten groeien boven den grond. 

MELOENEN 
en CANTALOUPEN. 

Meloenen zaaie men einde Januari of begin 
Februari in den warmen bak in rijkelijk ge- 
mesten vruchtbaren grond. Na 4 weken zaaie 
men nog eens, daar bij strenge vorst het 
eerste zaaisel dikwijls mislukt, vooral wanneer 
men bij donker weder of sneeuw niet dikwijls 
genoeg lucht kan geven. Omstreeks 4 weken 
na het zaaien worden de plantjes verspeend 
op een onderlingen afstand van 12 è 13 cM., 
eveneens in een warmen bak. Zoolang de 
plantjes in dien bak staan, moet men zooveel 
mogelijk lucht geven. In Maart (voor het 
tweede zaaisel in April) snoeit men ze boven 
het tweede blad in en brengt ze ter plaatse. 
De beide vertakkingen, die zich nu bij elke 
plant zullen vormen, laat men groeien totdat 
zij elk 8 & 10 bladeren hebben, waarna men ze 
tot boven het zesde blad innijpt. In 't begin 
van Mei zal men bij een goede behandeling 
op deze wijze de eerste vruchten kunnen 
plukken. Bij het kweeken van Meloenen is 
het van het grootste belang er voor te zorgen, 
dat de temperatuur in de bakken nieestijds 
hooger is dan 12 graden Celsius. Vooral tegen 
dat de vruchten rijp zijn, is een hooge tempe¬ 
ratuur zeer gewenscht. 

449. Meloen, Berlijnsche net, zeer 
groot . 

Algemeen bekende soort. 

455. Meloen, Jenny Lind. 
Kleine Meloen met groen vleesch. 

459. Meloen, Surprise (oranjekleurig 
vleesch) . 

462. Cantaloup, de Paris .... 
Parijsche marktmeloen. 

465. Cantaloup, noir des Carmes . 
Een der vroegste meloenen, die het gemak¬ 

kelijkst gekweekt wordt, terwijl de donker¬ 
groene, somtijds bijna zwarte vruchten, een 
oizonder fijnen, gcurigen smaak hebben. 
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PETERSELIE. 

Prijs 
per lood. 

Prijs 
per pakje. 

Om gedurende den ganschen zomer over¬ 
vloed van Peterselie te kunnen snijden, zaait 
men in Maart en vervolgens in Mei en Juli, 
liefst op een half beschaduwde plaats. Het 
zaad moet niet diep onder den grond worden 
gewerkt. De beste methode is om op regels 
te zaaien, die 20 ft 30 cM. van elkaar zijn 
verwijderd. Men dunne vooral de jonge plan¬ 
tjes uit, zoodat ze voldoende ruimte hebben 
om zich te kunnen ontwikkelen. Het zaad 
heeft dikwijls meer dan een maand noodig 
om te ontkiemen. 

471. Peterselie, gewone snij 

473. „ fijne krul 

477. Wortel-Peterselle . . 

0.15 

0.15 

0.15 

POMP O E N E N. 
De Pompoenen of eetbare Kalabassen wor¬ 

den in ons land nog zeer weinig als groente 
gebruikt.In sommige landen vooral in Enge¬ 
land, worden ze daarentegen zeer veel ge¬ 
geten en niet ten onrechte gewaardeerd. 
Daar ze vrij gemakkelijk te kweeken zijn, kan 
ik ze dus ten zeerste aanbevelen, en den¬ 
genen, die ze’ niet kennen, aanraden om er 
de proef eens mee te nemen. Ze hebben even¬ 
als de komkommers een zeer voedzamen 
grond noodig. Het verdient bovendien aan¬ 
beveling om den grond 40 cM. diep uit te 
graven, het liefst langs muur of schutting en 
daarin een laagje paardenmest aan te brengen. 
Men vult aan met goeden tuingrond, liefst 
gemengd met kompostaarde. Omstreeks half 
Mei maakt men op 3 voet afstands ondiepe 
kuiltjes, in elk waarvan 3 pitten worden ge¬ 
legd en met zeer weinig grond bedekt. In¬ 
dien ze alle drie opkomen, behoude men het 
sterkste plantje en snijde de overigen weg. 
Indien men vreest voor nachtvorsten, bedekke 
men de plantjes zoolang ze niet te groot zijn 

#met bloempotten. 

483. Pompoenen, groote gele reuzen 
De vruchten dezer verscheidenheid worden 

dikwijls meer dan 50 Kilo zwaar. Men moet 
ze echter niet te rijp laten worden. 

485. Pompoenen, Vegetable Marrow 
De fijnste soort die in Engeland veel wordt 

gebruikt. 

Sierkalabassen of Pompoenen, zie 
onder de rubriek Bloemzaden: 
„Zaden en Klimplanten.” 

P O S T E L E I N. 
De Postelein houdt van een lichten doch 

voedzamen grond, en is zeer gevoelig voor 
koude, zoodat men in den open grond niet 
moet zaaien vóór begin Mei. Men zaait uit 
de volle hand of op regels, die dan 15 cM. 
van elkaar verwijderd moeten zijn, zorgdra¬ 
gende dat het zaad slechts weinig door den 
grond worde bedekt. Uitdunnen is aan te 
bevelen, evenals veelvuldig gieten bij droog 
weder. Om ze een mooie gele kleur te doen 
verkrijgen, giete men tweemaal per dag in 
de volle zon, eenige dagen voor dat men 
begint te snijden. Wil men gedurende den 
geheelen zomer Postelein in den tuin hebben, 
zoo zaaie men telkens met tusschenpoozen 
van 4 weken, tot dat men begin Augustus 
voor de laatste maal zaait. 

491. Postelein, gewone groene . . 
493. „ „ gele . . . 
497. Winterpostelein, (Claytonia 
perfoliata). 
Deze wordt op dezelfde wijze behandeld 

als de gewone Postelein. 
Men zaait ze Juli-Aug. 

PR KT. 
De Prei heeft, indien men deze groente 

goed wil kweeken, een flink geniesten grond 
noodig. Men zaait voor de eerste maal begin 
Maart op een kweekbed. Zoodra de plantjes 
de dikte hebben van een pijpesteel, verplant 
men ze op 20 cM. afstand, in regels die 30 
cM. van elkander verwijderd zijn. Vóór het 
planten worden de wortels ingekort en de 
uiteinden der bladeren afgesneden. Men laat 
een gedeelte der planten op het kweekbed 
staan; deze zullen dan zeer vroeg voor het 
gebruik geschikt zijn Indien men zeer zware 
prei wenscht te kweeken, moet men de regels 
10 cM. wijder maken en de uiteinden der 
bladeren nu en dan inkorten. Door aanaarden 
worden de stengels over een grootere lengte 
wit en wordt dus het eetbare gedeelte grooter. 
Dezelfde resultaten kan men ook verkrijgen 
door te planten in voren van 10 cM. diep. 
Zoodra de plantjes geworteld zijn, dient men 
ze hierin vloeibare mest toe, terwijl men na 
een paar weken den grond weer gelijk maakt. 
Voor de tweede maal zaait men einde April, 
doch alleen winterprei. Deze planten zullen 
in 't voorjaar niet zoo spoedig doorschieten 
als de vroeger gezaaide. Om in het voorjaar 
het doorschieten te voorkomen neme men ze 
op en kuile ze dicht opeen in diepe voren. 

503. Prei, dikke Brabantsche winter 
505. „ Leidsche winter .... 
507. „ Reuzen van Carentan 

Wordt buitengewoon dik en is evenals de 
Leidsche prei regen den strengsten winter 
bestand. 

RA BAR l*> ER. 
In Engeland vooral wordt deze groente op 

groote schaal gekweekt, en daar zij kan 
worden gebruikt in het voorjaar als er nog 
weinig groente is, verdiende zij ook in ons 
land meer algemeen te worden aangeplant. 

De Rabarber verlangt een diep losgewerkten, 
goed gemesten grond. Indien men er prijs 
op stelt mooie gelijksoortige planten te hebben, 
moet men ze kweeken door wortelstek, want 
door zaaiïng krijgt men gewoonlijk eenige 
verbastering. Men kan echter zaaien in Maart 
of April, op regels die pl.m. 30 cM. van elkaar 
verwijderd zijn. Voor uitdunnen en schoon¬ 
houden moet natuurlijk worden gezorgd. 

Wil men aanplanten voor het gebruik, zoo 
geve men de planten een tusschenruimte van 
1 meter. Eerst een jaar na de planting kan 
men beginnen de bladsteclen te snijden. In¬ 
dien men het licht afsluit door een oude kist 
of ton of op andere wijze, zoodat de steelen 
eenigszins gebleekt worden, zoo verbetert dit 
den smaak. De Rabarber laat zich zeergemak- 
kelijk forceeren. Men neemt de planten op 
en plaatst ze in kisten of bakken, waar men 
maar een matige warmte heeft. Men moet 
den grond vrij vochtig houden. 

De zaadstengels moeten intijds worden af¬ 
gesneden, daar anders de planten te veel 
verzwakken. 

Prijs 
per lood. 

1. - 

1.- 

0.80 

0.80 
0.90 
0.90 

Prijs 
per pakje. 

' 0.25 
0 30 
0.30 
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Prijs 
per ons. 

Prijs 
p. lood. per ons per lood. 

510. Rabarber, Challenge .... 
Nieuwe variëteit welke vele zware, roode 

stengels voortbrengt. 

Voor Planten zie blz. 71 „Groente¬ 
en Specerij-planten.” 

R A D IJ S. 
In de bakken kan men Radijs zaaien in 

Januari en Februari. Op den kouden grond 
begint men hiermede bij open weder in ’t laatst 
van Februari, voor de tweede maal zaaie men 
3 weken later, en vervolgens gedurende den 
geheelen zomer, zelfs tot laat in den herfst, 
geregeld om de veertien dagen. In de warme 
zomermaanden kieze men daartoe een koel 
en beschaduwd terrein. Zoodra de plantjes 
opkomen, moeten ze op plekken waar ze te 
dicht staan, worden uitgedund. In vele tuinen 
wordt dit nagelaten, doch dit verzuim is dan 
gewoonlijk oorzaak, dat ze slechts dunne, 
spillige wortels voortbrengen. Al naar gelang 
van den tijd des jaars, kan men de Radijs 
4 A 6 weken nadat gezaaid is, gebruiken. 

519. Radijs, Triumph-broei . . . 
De knol is kogelrond, wit met horizontale 

scharlakenroode streepen. Ook geschikt voor 
den vollen grond. 

533. Radijs, ronde roode gewone . . 

535. „ „ witte gewone . . 

537. „ „ roode witpuntige 

541. „ halflange roode witpuntige 

543. „ „ scharlakenroode. 

544. „ vollegrondsoorten gemengd 

RAMEN AS. 
De Ramenas is een verscheidenheid van 

de Radijs, doch de meeste variëteiten nemen 
veel grootere afmetingen aan dan deze, indien 
men ze laat doorgroeien. De zomer-ramenas 
wordt gezaaid in Maart en April, doch schiet 
dikwijls door, waarom men met de winter- 
Ramenas gewoonlijk meer succes heeft. 
Deze wordt niet vóór Juni gezaaid. Men zaait 
de Ramenas op regels die 40 cM. van elkaar 
verwijderd zijn, en men dunt de jonge plantjes 
zoodanig uit, dat ze op 20 cM. afstand in de 
regels komen te staan. Men late de wortels 
niet te dik worden, daar ze dan den aange- 
nainen smaak verliezen. In een koelen kelder 
kan men de winter-Ramenas tot in het voor¬ 
jaar in zand bewaren. 

547. Ramenas, ronde zwarte zomer. 

553. „ „ „ winter. 

555. „ lange zwarte w . 

RAPEN of KNOLLEN. 
Deze gedijen in bijna eiken grond. Het best 

echter op terrein dat het vorige jaar gemest 
is. Vooral op lichte gronden is het zeer 
nuttig in het najaar den grond met kalk te 
bezaaien en dan om te spitten. De vroege 
soorten zaaie men op een beschutte plaats 
in ’t laatst van Februari of begin Maart en 
vervolgens telkens om de drie weken tot 
half Mei. Van af Juni tot Augustus neemt 
men de latere verscheidenheden. Wanneer 
men voor de laatste maal zaait, is het echter 
beter om weder Meirapen te nemen. Men 
zaait, uit de volle hand of op regels; volgens 
de laatste methode maakt men de regels op 
25 cM. afstand van elkaar. Voor voldoend 
uitdunnen moet vooral worden gezorgd, daar 
men anders geen flinke knollen kan ver¬ 
wachten. 

567. Rapen, Italiaansche vroegste 

roodkoppige witte Mei . 

571. „ platte witte Mei . . . 

573. „ halfl.witteHilversumsche 

575. „ lange Nijmeegsche witte 

577. „ ronde witte herfst. . . 

579. „ „ gele herfst . . . 

583. RAAPSTELEN. 
Deze zaaie men in Februari of Maart. 

Daar men deze groente gewoonlijk te dicht 
zaait, moet hierop vooral worden gelet. 

r: 
ïZêSÊL. 

0.20 

0.15 

.20 

.20 

0.15 

0.10 
p. 1/4 ons. 

0.20 

Rapen. 
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SALA D E. 
Kropsalade verlangt, evenals de meeste 

bladgroenten, een goed gemesten grond. Om 
gedurende den geheelen zomer kropsalade te 
kunnen snijden, moet men dikwijls zaaien 
en voor elk jaargetijde de daarvoor meest 
geschikte soorten nemen. Om vroeg kropsalade 
te kunnen hebben, zaaie men halt September 
en wel vroege roodrand, bonte Chili of der¬ 
gelijke. Zoodra de plantjes 3 & 4 bladeren 
hebben, plant men ze op een beschutte 
plaats of liever nog in een kouden bak op 10 
cM. afstand van elkaar. De ramen moeten, 
tot dat het begint te vriezen, niet op den 
bak worden gelegd; slechts bij strenge vorst 
mag worden gedekt, terwijl men veel lucht 
moet geven. Een dun laagje sneeuw maakt 
het bedekken, ook van de planten, die op 
den kouden grond overwinteren, overbodig. In 
Maart begint men, zoodra het weder zulks 
toelaat, met het uitplanten op een warme 
plaats en op 25 cM. afstand onderling. Reeds 
in Mei beginnen de eerste kroppen zich te 
vertoonen. Voor het vervroegen in den bak 
zaaie men eveneens in September, doch kieze 
dan uitsluitend broeisoorten. Om een opeen¬ 
volging van kroppen te verkrijgen, moeten 
de planten niet alle tegelijk worden uitge¬ 
plant. In Maart wordt weder op den kouden 
grond gezaaid, doch vooral niet te dik. Een 
gedeelte der plantjes worden uitgeplant, ter¬ 
wijl men de andere van afstand tot afstand 
laat staan; deze laatste zullen dan eenigen 
tijd eerder beginnen te kroppen dan de andere. 
Begin April zaait men nog weer een vroege 
soort en begint in de laatste helft van April 
met de latere verscheidenheden te zaaien, 
met 3 weken tusschentijds, tot einde Juli. De 
zomerkropsla wordt op 30 cM. afstand onder¬ 
ling uitgeplant. 

Sntysalade wordt gewoonlijk in Maart en 
April gezaaid en wel uit de volle hand of op 
10 cM. van elkaar verwijderde regels. Men 
behoeft er verder geen zorg aan te besteden 
dan schoonhouden. De Pluksalade is eene 
verscheidenheid tusschen de snij- en krop¬ 
salade in. Zij is zeer vroeg en geeft dik gezaaid 
ook eene uitmuntende snijsalade. De losse 
kroppen die zij vormt (wanneer deze de ruimte 
hebben om zich te ontwikkelen) leveren ge¬ 
stoofd eene uitmuntende groente. Bindsalade 
wordt in Mei en Juni gezaaid en geheel op 
dezelfde wijze behandeld als de kropsalade; 
alleen moet ze evenals de Andijvie worden 
opgebonden, om het geel worden der binnenste 
bladeren te bevorderen. De teelt der Veld- 
salade is zeer eenvoudig; men zaaie einde 
Augustus of begin September, en zorge bij¬ 
tijds voor voldoend uitdunnen. Zij groeit in 
bijna eiken niet te drogen grond. 

588. Kropsalade, Maikönig .... 
Deze ontwikkelt zich bizonder vlug en is 

daardoor als broeisalade zeer aan te bevelen; 
hare grootte en malschheid overtreffen die 
van alle andere soorten. 

589. Kropsalade, vroege kleine rood¬ 
rand . 

590. Kropsalade, kardoezen . . . 
Een uitstekende broeisalade, die op de 

groenteveiling in Holland meestal den dub¬ 
belen prijs van andere soorten opbracht. 

591. Kropsalade, gewone groote gele 

593. „ bonte Chili, echt . 
Op alle gronden, doch vooral op zandgrond, 

is deze soort de kropsalade bij uitnemendheid. 
Zij kan gedurende den geheelen zomer wor¬ 
den gezaaid, en vormt groote zeer malsche 
kroppen, die niet spoedig doorschieten. De 
bladeren zijn eenigszins roodachtig gerand. 

595. Kropsalade, Berlijner witte . . 

597. „ Rotterdamsche blanke 

599. „ Duitsche groote gele 

600. „ Banket- of Postelein- 
krop. 

603. Kropsalade, Zeeuwsche blanke 
605. „ gele Trotskop . . 

Vormt zeer vaste kroppen. 

Prijs 
per lood. 

1.— 

1.20 

1 — 

1 — 

1.10 

1.20 
1.20 

1.— 

1.50 

1.20 
1.— 

Prijs 
per pakje. 

0.30 

0.35 

0.30 

0.30 

0.35 

0.35 

0.35 

0.30 

0.45 

0.35 

0.30 

606. Kropsalade, Laibacher Eis 
Zeer geschikt om te stoven. 

Per1/.» Per 
ons. lood. 

0.60 

613. Kropsalade, Erfurter reuzen» 
krop. 

617. Snijsalade, Fransche latuw . . 

619. „ blanke kropdunsel, 
fijne vroege. 

0.65 

0.35 

0.35 

620. Snijsalade, kruldunsel . . . . 

621. Pluksalade, Amerik. roodrand . 

623. „ Austialische gele . 

629. Veldsalade, groote IN.«Hol!. 

0 80 

1.10 

0.20 

0.40 

0.55 

0.10 

Pluksalade. 

Per 
pakje. 

0.20 

0.20 

0.15 

0.20 
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631. Veldsalade, donkergroene met 
vol hart. 

Prijs 
per 1/4 ons 

0.30 
Bij deze verscheidenheid groeien de bla¬ 

deren in rozetjes, zoodat zij gelijken op 
kleine kropjes. Door hare malschheid munt 
zij bizonder uit. 

637. Molsalade, verbeterde breed- 
bladerige . 

639. „ volhart. 
De kweekwijze van molsla is zeer een¬ 

voudig. Men zaait ze in Maart of April en 
verplant ze in Mei of Juni op regels, die. 
35 cM. van elkaar verwijderd zijn. Men kan 
ze bleeken door in den herfst op elke plant 
een bloempot te zetten of het bed met zand 
te bedekken. Zij kan echter ook als de 
Cichorei worden behandeld. 

Prijs 
p. lood 

0.15 

Bindsalade. 

641. Bindsalade, geelbladerige 

Per 
Per lood pakje. 

0.40 0.15 

S C HORS E N E E R E N. 
Zaai einde Maart op regels die 20 cM. van 

elkaar verwijderd zijn. De plantjes worden 
tot op 10 cM. afstand onderling uitgedund. 
De Schorseneer verlangt een voedzaïnen, of¬ 
schoon niet versch gemeste» grond, welke 
diep moet zijn omgespit. Op koude en zware 
gronden zaaie men omstreeks half Augustus. 
De jonge plantjes zijn niet zeer gevoelig voor 
vorst en beginnen vroeg in ’t voorjaar weer 
te groeien; deze worden zwaarder dan die, 
welke in 't voorjaar zijn gezaaid. Gewoonlijk 
kan men echter, door in 't voorjaar te 
zaaien, reeds in’t najaar flinke wortels ver¬ 
krijgen, vooral als men Reuzenschorseneeren 
zaait. Als alle wortels in ’t voorjaar niet zijn 
gebruikt, kan men de overgeblevene laten 
staan en kunnen ze in ’t volgend najaar nog 
worden gebruikt, ofschoon ze niet zoo malsch 
en smakelijk zijn als de eenjarige. 

645. Schorseneeren, gewone zwarte 0.15 

647. „ lange zwarte 
Russische Reuzen. 0.15 

p 1/4 °ns. 

0.30 

0.30 

SELDE R Ï.T. 
De Selderij houdt van een frisschen, voed- 

zamen, goed gemesten grond,die liever vochtig 
dan droog moet zijn. Het zaad moet evenals 
dat van de Peterselie lang in den grond liggen 
eer het opkomt. 

Tuin- of Sntyseldery zaait men begin April 
op den konden grond. Bij aanhoudende droogte 
moet men zoo noodig gieten. Als de plantjes 
4 è 5 blaadjes hebben, worden ze verplant en 
vereischen dan verder geen bizondere zorg. 

Bleekselderij. Om vroeg planten te kunnen 
hebben, zaaie men in Februari onder glas, of 
(als men daarvoor geen bak disponibel heeft) 
einde Maart in den open grond. Als de plantjes 
nog klein zijn, worden ze in den bak verspeend 
en na een week of 4 op den kouden grond 
uitgeplant. In de meeste tuinen wordt de 

bleekselderij in diepe voren geplant; om dit 
niet succes te kunnen doen, moet men hoog 
gelegen terrein en een dikke laag teelaarde 
hebben, daar anders de planten licht gaan 
kwijnen. Meer is het daarom aan te bevelen 
om op bedden te planten met 3 regels, welke 
30 cM. van elkaar verwijderd zijn. In de regels 
behoudt men deiizelfden afstand tusschen de 
planten onderling. Daar men voor het bleeken 
veel aarde noodig heeft, laat men tusschen de 
bedden een strook grond open van 75 è 80 cM. 
breed, welke men voor Radijs,Spinazie enz. kan 
benuttigen. Wanneer de planten bijna haar 
volkomen wasdom hebben bereikt, bindt men 
bij droog weder de bladeren van elke plant 
bij elkaar en strooit met een schop de aarde 
uit de overgebleven ruimte tusschen de plan- 
ren, zoodat ze ongeveer tot op de helft zijn 
ingegraven. Na een dag of tien begraaft men 
ze zoodanig onder de aarde, dat alleen de 
toppen der bladeren zichtbaar zijn. Na een 
veertien dagen zijn ze geschikt voorde keuken 
en daar ze in dien toestand niet lang kunnen 
duren, moet men niet te veel planten tegelijk 
bleeken, telkens met 14 dagen tusschenpoozen. 

Knolselderij wordt op dezelfde wijze ge¬ 
zaaid als de vorige, doch opdat de knol zich, 
flink kan ontwikkelen, moeten de planten een 
weinig meer ruimte hebben en plante men uit 
op 40 cM. afstand in alle richtingen. Om zware 
knollen te verkrijgen wordt aanbevolen om 
gedurende den zomer een paar malen de hori¬ 
zontale wortels met een spade af te steken, 
zorgdragende de dieper liggende niet te be¬ 
schadigen. Indien men ze vóór de vorst in 
een koelen kelder plaatst, kan men ze gedu¬ 
rende den geheelen winter bewaren. 

651. Tuinselderij, fijne snij .... 

Prijs 
per lood 

0.15 

Bleekselderij Engelsche grove. 

655. Bleekselderij, Engelsche grove 

663. Knolselderij, dikke kortlof . . 

665. „ Reuzen van Praag 
Brengt buitengewoon groote knollen voort. 

0.35 

0.35 

S J A L O T T E N. 
Men plante de Sjalotten zoo vroeg mogelijk 

na den winter op regels die 25 cM. van elkaar 
verwijderd zijn, terwijl de bolletjes op 10 cM. 
afstand onderling komen te staan, zorgdra¬ 
gende dat de bovenste helft derzelve boven 
den grond uitkomt. Ze vereischen een voed¬ 
zame» doch liefst niet versch gemesten grond. 
Begin Juli kan men ze optrekken en vóór dat 
men ze naar een droge plaats of zolder brengt, 
laat men ze eenige dagen in de zon drogen. 

669. Sjalotten, om te planten . . . 

670. „ kleine voor de inmaak 

Prijs 
p. pakje. 

0.05 

0.10 

0.10 

per Kilo. 

0.70 

0.80 
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SPINAZIE. 
Prijs 

per 5 ons. 
Prijs per 
U/2 ons. 

Van deze algemeen bekende groente valt 
weinig bizonders te vermelden. De zomer- 
spinazie en reuzenspinazie zaaie men in Fe¬ 
bruari, Maart en April, telkens om de 2 A 3 
weken ; de winterspinazie in September tot 
begin October, en wel op 25 cM. van elkaar 
verwijderde regels. Om een goede opbrengst 
te verkrijgen moet flink worden gemest. 

673. Spinazie, breeöbiad, scherpzaad, 
zomer. 0.80 0.30 

674. Spinazie, breedblad, rondzaad 
zop.ier. 0.80 0.30 

675. Spinazie, rondzaad winter . . 0.95 0.35 

677. „ Reuzenblad van Vi= 
roflay. 0.95 0.35 

679. Spinazie, laat doorschietende 
scherpzaad . 1.10 0.40 

631. Spinazie, Victoria, donkergroen 
zomer. 1.— 0.35 

Uitmuntende soort voor den zomer, die niet 
spoedig doorschiet. 
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683. Overblijvende Spinazie (Rumex 
Patientia). 

Per Per Per 
ons. lood. I pakje 

0.50 0.10 
Deze behoort tot hetzelfde geslacht als de 

Zuring en wordt geheel op dezelfde wijze 
gekweekt. Zaaitijd April. 

Het is noodzakelijk deze soort ieder jaar 
opnieuw te zaaien, daar overjarige planten 
min of meer giftige eigenschappen bevatten. 

685. Nieuw-Zeelandsche Spinazie 
(Tetragonia expansa). 
Wordt gezaaid in Mei en vereischt weinig 

zorg. 

0 50 0.10 

T OMAT E N. 
Zonder kunstmatige warmte kan de Tomaat 

zich in ons land niet volkomen ontwikkelen. 
Omstreeks half Maart zaaie men in een 
warmen bak en zoodra de plantjes 3 bladeren 
hebben, worden ze in een anderen bak ver- 
speend op 12 cM. afstand in alle richtingen. 
In ’t begin van Mei neemt men overdag de 
ramen af om de planten langzamerhand aan 
de lucht te gewennen. In de laatste helft 
van Mei plant men ze uit in den open grond. 
Om het zetten der vruchten te bevorderen, 
moeten de loten nu en dan worden ingenepen. 
Zoodra de vruchten zich hebben gezet, moet 
men dikwijls gieten. 

692. Tomaten „Alice Roosevelt” 
Eene vroege variëteit met groote, gladde, 

donker scharlakenroode vruchten, van eenen 
heerlijken smaak. 

0.25 

693. Tomaten „Deensche Export” . 
Deze wordt in Denemarken op groote 

schaal in den vollen grond gekweekt en kan 
door haar groote vruchtbaarheid en buiten¬ 
gewone gehardheid tegen ongunstig weer niet 
genoeg worden aanbevolen. 

694. Tomaten „Jennie Vermeer” . 
Deze nieuwe Tomaat is gewonnen door de 1 

Groentekweekerij „’t Huis de Geer” en van 
buitengewone vruchtbaarheid, zoo zelfs dat | 
zij alle andere tot hiertoe bekende soorten j 
overtreft. Zij geeft mooi gevormde, vleezige 
vruchten en is de opbrengst tot 30 pond per 
plant. Voor hen die iets extra's willen 
kweeken op dit gebied kan ik deze soort dan 
ook met warmte aanbevelen. 

0.4(3 

0.50 

695. Tomaten, groote roode 0.25 

T lï I N K E lt S. 
De Tuinkers zaait men gewoonlijk in Fe¬ 

bruari en Maart, ofschoon men dezelve ge¬ 
durende den geheelen zomer kan zaaien, 
doch dan liefst op eenigszins beschaduwd 
terrein. Geen plant is gemakkelijker te 
kweeken dan deze. 

711. Tuinkers, gewone 0.40 0.10 

LI I E N. 
De Ui is een der weinige groenten, die 

men met succes eenige jaren achtereen op 
denzelfden grond kan kweeken, indien men 
er de noodige zorgen aan besteedt. Voor 
bemesting moet men vooral geen ruwe be- 
standdeelen nemen, zooals versche stalmest 
enz. Kippen- of duivenmest, guano- of goed 
verteerbare stalmest is het meest aan te 
raden. Wanneer de grond voor het zaaien 
gereed is, wordt aanbevolen om een mengsel 
van roet en zout er zeer dun over te zaaien. 
Men zaait uit de volle hand of op regels, 
welke dan naar gelang der soorten, 10 tot 15 
cM. van elkaar moeten verwijderd zijn, zorg¬ 
dragende dat het zaad niet te diep door den 
grond worde bedekt. De plantjes worden tot 
óp 10 A 12 cM. afstand onderling uitgedund. 
Om zeer vroeg uien te hebben, zaait men 
in de laatste helft van Augustus tamelijk dik. 
Gedurende den winter beschut men ze tegen 
koude en schrale winden, door eenig erwten¬ 
rijs zorgvuldig over de bedden te leggen. 
Indien men deze plantjes vroeg in 't voor¬ 
jaar, zoodra de grond dit toelaat, verplant 
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op 30 cM. van elkaar verwijderde regels en 
15 cM. onderlingen afstand, zoo zijn zij bij een 
goede behandeling reeds in Augustus voor 
't gebruik geschikt. Voor deze methode leent 
zich in ’t bijzonder de Zwijndrechtsche 
groote gele, die een enorme grootte kan ver¬ 
krijgen. De kleine, witte uitjes voor den in¬ 
maak zaait men in Maart vrij dik, en indien 
men regelmatig gezaaid heeft, behoeft men 
niet te dunnen; deze kunnen reeds in Juli 
geoogst worden. 

715. Uien, platte stroogele N.-Holl. 

717. „ „ groote gele Zwijn¬ 
drechtsche . 

719. „ platte bloedroode Hol- 
landsche. 

721. „ platte bruine Zeeuwsche 

725. „ vroege witte St. Jans 
(inmaak). 

727. „ kleine zilverwitte Italiaan- 
sche inmaak. 

733. „ Zittauer ronde gele reuzen 

\\ A T E R K E R S. 
De Waterkers is een plant, die in sommige 

streken van ons land ook in ’t wild voor¬ 
komt, vooral op vochtige plaatsen. Men zaait 
op een vochtige plaats in April, zorgdragende 
veel te gieten, daar ze zonder veel water 
niet den aangenamer, geur heeft. In Enge¬ 
land vooral wordt de Waterkers veel ge¬ 
bruikt met een weinig zout bij het ontbijt. 
De smaak is zeer geurig en het is een zeer 
gezonde groente. 

741. Waterkers. 

Prijs Prijs 
per lood. p. pakje. 

W OËTELEn. 
Wortelen zaaie men, evenmin als alle 

wortelgroenten, niet op versch gemesten 
grond, daar ze anders dikwijls scheef groeien 
en splijten. In den bak zaaie men voor de 
eerste maal einde December en vervolgens 
half Januari en half Februari. Men neme 
alleen de broeisoorten. Op deze wijze kan 
men de keuken van April tot Juni van wortelen 
voorzien. In den open grond zaait men voor 
de eerste maal in de maand Maart een der 
broeisoorten. Om een geregelde opeenvolging 
van jonge malsche wortelen in den tuin te 
kunnen hebben moet men dit alle vier weken 
herhalen, en telkens die verscheidenheden 
nemen welke voor den tijd des jaars het 
meest geschikt zijn. Het zaaien geschiedt 
zoowel uit de volle hand als op rijen, die 
men dan dicht naast elkaar kan maken. Na 
het zaaien moet de grond flink worden aan¬ 
getreden, daar anders de zaadkorrels door de 
kromme haren, waarvan ze voorzien zijn, niet 
genoeg met de aarde in aanraking komen. 
Wanneer de plantjes 3 è 4 blaadjes hebben, 
dunt men ze zoodanig uit, dat ze een onder¬ 
lingen afstand van 3 è 4 cM. hebben, waarna 
het goed is nog eens aan te treden. In 't be¬ 
gin van Juli zaait men voor de laatste maal 
en van dit of van een der laatste zaaisels 
kan men dikwijls gedurende een groot ge¬ 
deelte van den winter smakelijke jonge wor¬ 
telen plukken, indien men ze niet een dikke 
laag droge bladeren voor de vorst bedekt. 
De winterwortelen zaait men in Mei. 

745. Wortelen, Parijsche ronde roode 
broei. 

747. „ Amsterdamsche 
halflange stomp» 
puntige roode broei 

Voor den broeiteelt is deze de wortel bij 
uitnemendheid en wordt door geen enkele 
andere [soort overtroffen. De schoonge¬ 
vormde roode stomppuntige wortelen hebben 
bijna geen hart en munten uit door zoeten 
en aangenamen smaak. Ook kan zij zeer 
goed op den kouden grond worden gezaaid 
en is dan eveneens zeer vroeg. Door deze 
uitmuntende hoedanigheden wordt zij terecht 
zeer gezocht. Daar ik dit jaar een flinke 
partij heb geteeld, kan de prijs zoo billijk 
worden genoteerd. 

p .y*i ons. 

749. Wortelen, korte roode deuvik 
of broei . 

751. „ dubbele deuvik . . 

755. „ Zwijndrechtsche 
vroege korte roode . 

759. „ vroege fijne roode 
glas. 

761 „ halflange stomppun- 
tige roode van Nantes 

763. „ Hoornsche halflange 
roode . 

765. ,, lange roode stonip- 
puntige. 

Voor herfstgebruik en voor winterwortel is 
deze bijzonder geschikt. 

769. Wortelen, Nijmeegsche lange 
roode winter . . . 

771. „ Flakkeesche lange 
roode . 

Friesche stompe roode 

Z IJ R I N G. 
Men zaait in April op regels en dunt na 

eenigen tijd zoodanig uit, dat de planten 20 
centim. van elkaar verwijderd komen te staan. 
Twee maanden nadat men gezaaid heeft, 
kan men reeds beginnen eenige bladeren te 
plukken. In ons land wordt de zuring echter 
hoofdzakelijk vroeg in ’t voorjaar gesneden. 
Ofschoon men de zuring zeer goed uit zaad 
kan kweeken, is het toch raadzamer om 
planten te nemen met enkel mannelijke bloe¬ 
men, daar deze geen zaad voortbrengen en 
daardoor een grooteren opbrengst aan forsche 
breede bladeren geven. Voor die planten zie 
blz. 71 Groente- en Specerijplanten. 

779. Zuring, breedblad of nobel . . 

DIVERSE ZADEN. 
(De zaaitijd is achter elke soort 

vermeld.) 

781. Anijs (April).•. 

783. Basilicum, grove (April) . . . 

785. Boonenkruid (April-Mei) . . . 

786. Boterkool (Mrt.-April) . . . . 

787. Cardonzen (April-Mei) . . . . 

789. Citroenmelisse „ . . . . 

790. Coriander „ . . . . 

791. Dessertblad (Malva Crispa) (Apr.- 
Mei). 

793. Dille (April-Mei). 

795. Dragon Russische (Maart) . . 
Deze komt veel overeen met de echte over¬ 

blijvende Dragon, doch heeft niet die aange¬ 
name geur. De echte Dragon brengt nooit 
rijpe zaden voort, en kan alleen door stekken 
of afleggers worden gekweekt. Voor planten 
zie blz. 71 Groente- en Specerij-planten. 

797. Kervel, gewone (Mrt.-Apr.) . . 
Per ons ... ƒ 0.60 

799. Komijn (April-Mei). 
801. Lavendel „ . 

803. Lepelblad „ . 

805. Lieve-vrouwe-bedstroo of Wald- 
meister (April-Mei). 

807. Majoraan „ . 

809. Melde, gele (April). 

810. „ roode „ . 

p. pakje 

0.20 

0.15 

0.10 
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Prijs Prijs Per Per Per 
per lood. per pakje. 

R1JSTMELDE (Chenopodium Quinoa) 
lood. ons. kilo. 

811. Mosterd, bruine (Mei) .... 0.30 2.— 15.— 
813. Peper, Spaansche (Febr.-Mrt) . 0.15 Een nieuw voedergewas dat een enorme 
815. Pimpernel (April). 0.15 opbrengst geeft, zelfs op schrale gronden. 

Raapstelen, zie bij Rapen. Het zaad is ook voor menschelijk voedsel te 
100 

zad. 
1000 

zaden. 
10000 

zaden. 
819. Rozemarijn (April-Mei) .... 
821. Salie „ .... 0.30 

0.20 
0.10 

bereiden. 

823. Snijmoes blauwe Groninger ZEA MAÏS. 1.25 10.— 90.— 
(Maart-ArU) . . . per ons f 0.50 0.10 

0.25 
Deze Maissoort wordt zelfs In zeerongun- 

831. Thijm (April-Mei). 
0.30 

stige omstandigheden, volkomen rijp. Zij 
833. Venkel „ . 0.10 groeit slechts 1 M. hoog en iedere plant 
835. Wijnruit „ . 0.20 draagt 2 tot 6 kolven. 

Landbouwraden. 

GRASZADEN. 
De prijzen van Gras- en Klaverzaden kun¬ 

nen niet vóór begin Februari definitief 
worden vastgesteld en zullen dan gaarne op 
aanvraag worden verstrekt. 

Voor het aanleggen van welden gelieve men 
dienaangaande met mij in correspondentie te 
treden en daartoe de grootte van het terrein 
en de gesteldheid van den bodem op te 
geven. Ook dient te worden in aanmerking 
genomen, of men blijvend weiland wenscht of 
den wisselbouw toepast. Opgaaf der benoo- 
digde soorten, hoeveelheden en prijsopgaaf 
wordt door mij gaarne verstrekt en alle moge¬ 
lijke inlichtingen daaromtrent gegeven. 

Voor minstens 10 Kilo graszaad wordt 
de prijs per 100 Kilo berekend. 

839. Engelsch Raygras, Lolium 
perenne., . . . . 

841. Italiaansch Raygras, Lolium 
italicum. 

843. Westerwoldsch Raygras . . . 
845. Floringras, Ahtrostis stolonifera 
847. Vossestaart, Alopecui is pratensis 
849. Reukgras, Anthoxanthum odo- 
ratum. 

851. Fransch Raygras, Avena elatior 
853. Kamgras, Cynosurus cristatus . 
855. Kropaar, Dactylus glomerata . 
857. Hard Zwenkgras, Fest. duri- 
uscula. 

859. Rood Zwenkgras, Fest. rubra . 
861. Schapengras, Fest. ovina . . . 
863. Beemdlangbloem, Fest. pratensis 
865 Wollig Zorggras, Holcus lanatus 
867. Timotheegras, Phleum pratense 
869 Boschbeemdgras, Poa nemoralis 
871. Veldbeemdgras, „ pratensis 
873. Ruwbeerndgras, „ trivialis . 
875. Gazongras, in de beste soorten 
gemengd. 

Prijs 
p. 100 kilo. 

Prijs 
per kilo. 

2.- 

KLAVERZADEN. 

881. Noord-Brabantsche roode. 
883. Roozendaalsche roode. 
884. Overblijvende roode klaver 

(Cowgras.) 
885. Inlandsche witte. 
887. Luzerne Provencer. 
889. Zweedscfie bastaard. 
891. Incarnaat. 
893. Gele hoppeklaver. 
(Prijzen worden gaarne begin Februari 

opgegeven ) 

ZADEN VAN 
WORTELGEWASSEN. 

Prtjs 
per kilo. 

Prijs 
per ons. 

894. Mangelwortelen Barres van 
Sludstrup, halflange gele . . . . 

Eene zeer aanbevelenswaardige, nieuwe 
variëteit, welke bij esne proef op mijne boer¬ 
derij uitstekend heeft voldaan. 

895. Mangelwortelen, Groninger 
extra lange roode . 

Mammouth roode 
reuzen . 

extra lange gele 
reuzen . 

Golden Tankert. . 

Eckendorfer roode 
reuzen . 

Eckendorfer gele 
reuzen . 

905. Suikerwortelen, gtoenkraag 

907. „ jaapjespeen, rosé 

909. Koolrapen, groote gele blauwkop 

915. Knollen of Rapen, gew. gele 
heifst. 

919. Turnipa, lange witte roodkoppige 

921. „ groote gele 

923. Voederwortelen, Nijmeegsche 
lange roode . . . 

925. „ groote roode Paarde- 
of koepeen .... 

926. w groote gele koepeen 

927. „ lange witte of pink- 
sternakels .... 

Voor bovenstaande Wortelgewassen 
geldt de prijs per Kilo voor minstens 
2l/ï ons. 

897. 

899. 

901. 

902. 

903. 

2.10 0.25 

2.— 0.25 

2.- 0.25 

2 — 0.25 

2.— 0.25 

2.— 0.25 

2.— 0.25 

2.— 0.25 

1.80 0 20 

6.- 0.70 

6.- 0.75 

0.90 

1.— 

2 60 

1.20 

1.50 

0.40 

ZADEN voor den 
GROENVOEÜERBOUW. 

Bij belangrijke partijen gelieve men 
eerst prijsopgave aan te vragen. 

935. Lupinen, gele (Lupinus Luteus). 
945 Seradella, (Ornithopus sativus). 
947. Spurrie, gew. (Spergula arvensit*) 
949. „ reuzen (Spergula maxima). 

Ö 
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Bloemzaden. 
Tot versiering onzer bloemtuinen komen hoe langer hoe meer de éénjarige Zomerbloemen in gebruik en 

m. i. zeer terecht. Door doelmatige keuze der soorten en elkaar opvolgende uitzaaiingen kan elk bloemenliefhebber 
die een eenigszins gunstig gelegen stukje tuingrond bezit, zich gedurende den geheelen zomer tot laat in den 
herfst van bloemen voorzien, ook zonder dat hij over een serre of broeibak kan beschikken. 

COLLECTIËN BLOEMZADEN. 
Voor hen, die met de keuze der soorten minder goed bekend zijn, heb ik evenals vorige jaren eenige 

collectiën samengesteld van verschillende soorten Zomerbloemen, waaronder Asters, Zomerviolieren, Balsaminen, 
Portulaca, Klimplanten, Stroobloemen of Immortellen, Siergrassen etc. tegen de volgende uiterst lage prijzen. 

Collectie A. 10 pakjes in 10 soorten, Zomerbloemen. . . naar mijne keus f 1.25 

tt B. 20 >) f> 20 ft tt . • • ft tt tt - 2.— 

tt C. 40 »> ff 40 tt ft . • • tt >t tt - 3.25 

tt F. 10 tt ff 10 „ welriekende Zomerbloemen • • ft ft tt - 1.20 

tt H. 10 ft ff 10 „ Snijbloemen. • • tr tt tt - 1.20 
Vele dezer soorten zijn in gekleurde zakjes verpakt, waarop de cultuur is aangegeven. 

N.B. Van de bloemzaden kan geen kleinere hoeveelheid dan één pakje worden afgeleverd, daar deze te voren 
worden afgewogen en gereedgemaakt en het dus te tijdroovend zou zijn om in den drukken tijd van de 
verzending halve pakjes te maken. 

Zaden van Zomerbloemen. 
H beteekent: hoogte; f beteekent: geschikt als snijbloem; * beteekent: geschikt voor randen. 

t ADONIS. 
De Adonis-soorten laten zich zeer geniak- 

kelijk kweeken; men zaait ze op de perken 
in de laatste helft van April. 

Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

Per 
pakje. 

1001. aestivalis, Zomer-Kooltje vuur, 
vuurrood, Bloeittijd Juni-Sept. . . 50 0.25 0.10 

1002. Alepplca. 
Prachtige, 40 & 50 cM. hooggroeiende plant, 

welk zeer sterk vertakt is en bizonder rijk 
bloeit met glanzig donkerbloedroode bloemen. 
De bloei duurt minstens twee maanden, ter¬ 
wijl ze zoowel voor groepen als voor pot- 
cultuur geschikt is. Men zaait vroeg in het 
voorjaar op den vollen grond of in een 
kouden bak, daar het zaad 4 tot 6 weken 
noodig heeft om te ontkiemen. 

50 0.70 

1003. autumnalis,Herfst-Kooltje vuur, 
donker bloedrood. Bloeit Juli-Oct. 50 0.25 0.10 

AGEKATUM MEXICANUM. 
Men zaaie de Ageratums begin Februari in 

den warmen bak en zorge voor eer.ige malen 
verspenen en langzamerhand afharden, tot¬ 
dat men ze einde Mei of begin Juni op de 
perken uitgeplant. Ze laten zich ook goed 
gebruiken voor potcultuur. Bloeit Juni-Sept. 

1005. „Blausternchen”. 
Prachtige gedrongen groeiende variëteit; 

de bloemen zijn blauwachtig wit, dat later 
in lichtblauw overgaat. Zeer geschikt voor 
mozaïekvakken. 

20 0.30 

1007. Imperlal dwarf blue, donkerbl. 20 0.30 0.10 

1009. * „ white, wit . . 20 0.30 0.10 

1011. Llttle Dorrlt, laag met kleine 
donkerblauwe bloemen. 20 0.40 0.15 

AGROSTEMMA. 
Heinelroosje met helder gekleurde bloemen. 

Kan einde April in den vollen grond worden 
uitgezaaid. Bloeit Juli-Sept. 

1017. coeli-rosa fimbriata nana, 

prachtig purperrood. 

fALONSOA. 
De Alonsoa's worden in Maart-April in den 

bak gezaaid, onder glas verspeend en in Mei 
uitgeplant. Zoodra de planten 15 cM. hoog 
zijn, nijpt men de uiteinden der stengels in 
om het bloeien te bevorderen. Bloeit Juli-Sept. 

1021. Warscewlczil, schitterend rood 

Hoog 
cM. 

30 

Per 
lood. 

0.30 

0.25 

Per 
pakje. 

0.10 

0.10 
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*ALYSSUM. 
Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

Voor randen om bloemperken is dit plantje 
zeer geschikt. Men zaait het in April in den 
vollen grond, zorgende, dat het zoodanig wordt 
uitgedund, dat de plantjes 20 A 25 cM. van 
elkaar komen te staan. Wanneer men na het 
bloeien de takjes inkort, herhaalt zich later 
de bloei. Bloeit Juni-Sept. 

1027. Bentham!, wit. 20 0.30 

1030. „ compactum, wit, 
welriekend. 0.30 

1031. Bentham! compactum lila- 
cinum. 

Deze nieuwe variëteit met rechtopstaande 
bloemen onderscheidt zich door hare zuiver 
lilakleurige bloemen van de tot dusver bekende 
witte soorten. In vollen bloei gelijkt deze 
plant een miniatuurvorm der lila Iberis. 

20 

AMARANTHUS. 
Dc Amaranthussoorten worden in April in 

den bak gezaaid, onder glas verspeend en in 
Mei buiten uitgeplant. Ze vereischen evenals 
alle bladplanten een rijk gemesten grond. 
Bloeit Juli-Sept. 

1033. caudatus, Kattestaart, rn. lange 
donkerroode bloemtrossen . . . 90 0.15 

1035. caudatns viridis (albiflorus), 
groen . 0 30 

1037. atro-purpureus, donkerpurper 0.30 

1039. cruentus, bloedrood .... 0.30 

1043. superbus, langwerpig ronde 
bladeren, bloedrood met helder¬ 
gelen rand. 60 

* ANA GALLIS. 
Men zaaie einde April in den vollen grond. 

Door hare heldere bloempjes, die blauw en 
rood gekleurd zijn, en hare lage groeiwijze, 
is de Anagallis zeer geschikt voor randen en 
perken. Bloeit Juli-Sept. 

1047. grandiflora, in kleuren gemengd 15 

t ANCHUSA. 
De hemelsblauwe bloemen hebben een 

zuiver wit hart. Wanneer men voorjaara in 
den bak uitzaait, begint ze in Juli te bloeien. 
Men kan echter ook in Augustus uitzaaien, 
de planten onder glas doen overwinteren en 
in 't voorjaar uitplanten. Ze beginnen dan 
reeds in April te bloeien. 

1051, Capensis, Kaapsche Vergeet- 
mij-niet. 75 0.40 

t ANTIRRHINUM. 
De bekende Leeuwenbekjes zaait men in 

Maart-April en na eenige malen verspeend te 
hebben, kan men ze in Mei uitplanten. Men 
kan ze ook in het najaar zaaien, zoodat men 
dan den volgenden zomer sterkere planten 
heeft. Ze vereischen veel warmte en een 
goeden bodem. Bloeit Juli-Oct. 

1055. majus, hooggroeiende, in ge¬ 
mengde kleuren. 45 0.30 

1059. majus nanum Tom Thumb, 
dwergachtige Leeuwenbek in 
schoone kleuren gemengd . . . 15 1.— 

1060. majus nanum Queen of the 
North, zuiver wit. 0.80 

1061. majus nanum Defiance, helder- 
scharlakenrood. 

1062. majus nanum Dèlicaatrosa, 
zacht rosé. 

1063. majus nanum Golden Queen, 
grootbl. goudgeel. 

Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

1064. majus nanum Zwarte Prins, 
zeer donker . 

1065. majus nanum Oranje Prins, 
zalmrose en oranje. 

1066. majus nanum Albino-mengsel 
Een nieuwe variëteit van de bekende Leeu¬ 

wenbekjes, welke in tegenstelling met de- 
gewone soorten, hoofdzakelijk in lichtere 
kleuren bloeit. Daarbij zijn de bloemslippen 
dezer nieuwe soort eigenaardig gevlekt en 
gestippeld. Sierlijke snijbloem. 

0.75 

t ARCTOTIS. 
Deze prachtige, uit Zuid-West-Afrika inge¬ 

voerde plant, wordt zeer gemakkelijkgekweekt 
en groeit ongeveer 70 cM. hoog. Zij bloeit 
den ganschen zomer tot laat in den herfst 
met groote bloemen, die een doorsnede heb¬ 
ben van 7—8 cM. De straal bloem en zijn 
zuiver wit met een smallen, gelen ring van 
onderen, terwijl de helderblauwe niet witte 
meeldraden bezette schijfbloemen daarbij 
prachtig afsteken. De min of meer veder¬ 
achtige bladeren zijn witachtig behaard. 

0.10 

0.20 

0.20 

0.30 

0.25 

\Ar dot is grand is. 

1067. grandis. 70 0.40 0.15 

ARTEMISIA. 

1073. saccorum viridis.150 0.25 
Deze uit China ingevoerde Nieuwigheid 

heeft geheel het aanzien van een Zomerden. 
Ze groeit zeer snel, zoodat de schoone pyra- 
midaal gevormde planten eene hoogte be¬ 
reiken van 1—11/2 Meter. 

Als alleenstaande gazonplant of in groepjes 
vereenigd, verdient zij alle aanbeveling, ter¬ 
wijl zij ook voor de potcultuur uitstekend 
geschikt is. Zij verdraagt zoowel aanhoudende 
droogte en hitte als nattigheid, terwijl eenige 
graden vorst in den herfst haar niet schaden. 

De kleur van het fijn getakte loof is van 
het donkerste groen en de afgesneden takken 
blijven zeer lang frisch, zoodat deze tevens 
een uitstekend materiaal zijn voor de binderij. 
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ASPERULA. 
Lief plantje, dat in Mei kan worden uit¬ 

gezaaid en dat bijna den geheelen zomer met 
ontelbaar vele hemelsblauwe bloempjes bloeit. 

1075. azurea setosa. 

f ASTER. 
1078 sinensis, scharlakenrood, 

prachtig. 
1079. „ gemengd. 

De hierbij aangeboden enkelbloemige Chi- 
neesche Asters hebben geheel nieuwe kleuren 
en zullen dan ook evenals de oorspronkelijke 
Chineesche soort, welke alleen maar lila 
gekleurd is, zeer in den smaak vallen. 

De prachtige paarse, violette, rosé en op 
appelbloesem gelijkende kleuren der groote 
bloemen steken tegen het zuivere geel der 
harten sterk af. 

Door hunne stevige stelen en langen duur 
der bloei, zijn ze als snijbloemen uiterst ge¬ 
schikt. 

1080. Eleganz, wit. 
1081. „ donkerblauw . . . 

1082. „ helder rosé .... 

1083. „ gemengd. 
Eene werkelijk schoone enkelbloemige 

Aster; de bloemen zijn op stevige stengels 
gezeten en dus voor de binderij bizonder 
geschikt, temeer daar zij zich afgesneden zeer 
lang goed houden. 

t ASTER SINENSIS FL. PL. 
(DUBBELBLOEMIGE.) 

De Asters zijn buitengewoon dankbare 
bloemen, die in eiken grond kunnen worden 
gekweekt, mits niet te schraal. Ze worden 
in Maart onder glas uitgezaaid en zoodra ze 
twee blaadjes hebben, verspeend. Na eenige 
weken plant men ze in potten, waarin men 
ze laat staan totdat ze op de perken gezet 
worden. Men kan ze ook half Mei buiten 
uitzaaien en later uitdunnen. De hooggroei- 
ende soorten moeten natuurlijk iets wijder 
geplant worden dan de lagere. 

De Asters kunnen zeer gemakkelijk, zelfs 
wanneer ze in vollen bloei zijn, verplant 
worden, waardoor men ze uitnemend kan ge¬ 
bruiken voor het beplanten van perken, waar¬ 
op vroegbloeiende planten gestaan hebben. 

BLOEITIJD JULI OCTOBER. 

fHOOGE ASTERS. 

1093. Paeonia-perfection, in kleuren 
gemengd. 

De bloemen dezer verscheidenheid hebben 
veel overeenkomst met pioenrozen en zijn 
zeer schoon en regelmatig gevormd. 

1099. Witte Dame. 

1101. Reid's verbeterde Kogel, ge¬ 
mengd . 

1112. Struisveder, karmozijn . . . 

1113. 

1114. 

1115. 
1116. 
1117. 

„ donkerblauw . . 

„ donkerpurper . . 

„ lichtgeel . . . . 
„ malmaison rosé . 

„ wit niet violet, rosé 
spitsen . . .. . 

1118. „ zalmkleurig rosé 
vroegbloeiend. . 

De bloemen hebben een doorsnede van 
10 ó 12 cM. en ze bloeit met de allervroegste 
soorten. 

1121. Struisveder, hemelsblauw . . 

1123. „ helder rosé . . . 
1124. „ terra-cotta-kleurig 

Daar de terra-cottakleur veel in den smaak 
valt, is deze soort als snijbloem zeer aan te 
bevelen. 

Hoog 
cM. 

30 

Per 
lood. 

0.15 

0.40 

0.30 

60 

60 

60 

60 

60 

60 
60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

1.— 

Per 
pakje 

0.05 

0.15 
0.10 

0.30 
0.30 
0.30 

0.20 

0.25 

0.30 

0.25 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

Hoog Per Per 
cM. lood. pakje. 

1125. Struisveder, wit. 60 0.30 
1127. „ gemengd. . . . 

De struisveder-Asters zijn voor alle bloemen¬ 
liefhebbers een groote aanwinst. De groei¬ 
wijze is kandelabervormig en de bloemen 
maken met hun lange bloembladen een on¬ 
geëvenaard sierlijk effect. Voor bouquetten 
zijn ze onontbeerlijk. 

60 1.40 0.25 

1129. Amerikaansche Struik, gem., 
Is de laatste van alle Aster-soorten in het 

bloeien. 

60 0.90 0.20 

1134. hooge, in soorten gemengd 

f M1DDELHOGGE ASTERS. 

60 1.— 0.25 

1135. tiohenzollern, wit. 
Prachtige extra grootbloemige, zuiverwitte 

variëteit. 

1136. hohenzollern, reuzenbloem, 

45 0.30 

gemengd. 

1140. Victoria middelhooge, in kleu- 

45 0.25 

ren gemengd. 
Deze klasse heeft groote en sterk gevulde 

bloemen, die eenigszins plat gevormd zijn. 

45 1.30 0.30 

1144. Komeet, in kleuren gemengd . 
Deze hebben smalle bloembladeren en 

maken daardoor een zeer los effect. 

1146. Reuzenkomeet, brillaat-robijn- 

45 1 30 0.30 

rood. 

1153. Reuzenkomeet, verbeterde 
45 0.30 

Sneeuwwitte. 45 0.30 

1154. Reuzenkomeet, zwavelgeel. . 
1155. „ in prachtsoor- 

45 0.30 

ten gemengd. 
Zeer rijkbloeiende verbetering van de be¬ 

kende Komeet-Aster met zeer groote, dicht 
gevulde, prachtig gevormde bloemen. 

1156. Reine des halles, in gemengde 

45 1.30 0.25 

kleuren. 
Is de vroegstbloeiende van alle Asters. 

45 0.85 0.20 

1160. middelhooge, in soorten gein. 

f DWERG-ASTERS. 

1162. Chrysanthemum-dwerg, in 

45 0.85 0.20 

kleuren gemengd. 
De Chrysanthemum-Asters kunnen onder 

de schoonste Asters worden gerekend; zij 
bloeien zeer rijk met groote bloemen en 
kunnen zoowel voor potkultuur als voor 
bloemperken worden aanbevolen. 

30 1.50 0.30 

Dwerg Chrysanthemum Aster. 
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1172. Dwerg-Bouquet (Boltzc), gein. 
1178. Victoria-dwerg.in kleuren gem. 

Deze bloeien evenals de middelhooge Victo- 
ria-Asters, doch groeien niet hooger dan 30 cM. 

1183. Triumph-Dwerg, gemengd . . 
De Triumph-Asters zijn de laagstgroeiende 

van alfe; de bloemen zijn kolossaal groot en 
maken met hare smalle bladeren een schoon 
effect. 

1188. dwerg, in kleuren gemengd 

30 

30 

30 

30 1.50 

BALSAMINEN, 
zie Impatiens. 

BARTONIA. 
Dit schoone plantje groeit het best op een 

droge zonnige standplaats, tegen den wind 
beschut. Daar het zich niet gemakkelijk laat 
verplanten, moet men het in Mei buiten uit¬ 
zaaien. Bloeitijd Juli-Oct 

1210. aurea, helder geel. 

t BIDENS. 
Met fluweelachtige zwartroode bloemen. 

Men zaait ze in Maart in den warmen bak of 
in Mei op den kouden grond. In ’t laatste 
geval verschijnen de bloemen natuurlijk veel 
later. Bloeitijd Juli-Oct. 

1214. atro-sanguinea 
(Dahlia Zinuipani) . . 

90 

BRACHT COME. 
De Brachycome's zijn zeer schoone planten 

met levendig gekleurde bloemen. Men kan ze 
op den kouden grond zaaien in April-Mei. 
Wil men ze laat in bloei hebben, zoo kan men 
nog half Juni zaaien. Bloeitijd Juni-Sept. 

1218. ibiridifolia, blauw. 

1220. „ alba, wit . . . . 

1222. „ rosea, rosé . . . 

BROWALLÏA. 
Wanneer men deze schoorie zomerbloem 

in Mei zaait, bloeit zij vanaf Juli, totdat het 
begint te vriezen. 

1226. Czerwiakowskl, blauw . . . 

t CACALTA. 
Men zaaie deze omstreeks half April buiten. 

De bloemen zijn zeer geschikt voor bouquet- 
ten. Bloeit Juni-Sept. 

1232. songhlfolia, bloedrood . . . 

15 

15 

15 

15 

45 

0.80 

0.75 

0.75 

Per 
pakje. 

C ALANDRINIA. 

Hoog 
cM. 

Per 
lood 

De Calandrinin's moeten in April-Mei op de 
perken worden uitgezaaid, want de plantjes 
laten zich niet verspenen. Bloeit Juli-Oct. 

1236. umbellata, laaggroeiend . . . 30 

De bloemen dezer soort zijn donker purper- 
violet. Als dit plantje in vollen bloei is, ziet 
men slechts één schitterende kleur. 

tCALENDULA. 

Dc Goudsbloemen zijn zoo algemeen bekend, 
dat hieraan weinig is toe te voegen; ze 
worden in April gezaaid. Bloeitijd Juni- 
Sept. 

1240. offlcinalis fl. pl. Meteor . . 30 0.20 

Ora .je-geel gestreepte variëteit. 

1242. officinalis grandifl. fl. pl. . . 30 0.20 

Gewone algemeen bekende Goudsbloem niet 
donker oranje-kleurige bloemen. 

0.25 1244. officliialis Prins van Oranje . 30 0.20 

0.30 Donker oranje, geel gestreept. 

1246. officinaïis sulph. fl. pl. . . . 30 0.20 

0.35 
Deze heeft groote, zuiver gele, dicht gevulde 

bloemen. 

. t CALLIOPSIS. 

0.30 

I 

De Calliopsis zaaie men in April. Wil men 
ze vroeg in bloei hebben, zoo moet men in 
Maart onder glas zaaien. Het zijn zeer dank¬ 
baar bloeiende planten. Bloeitijd Juni-Sept. 

I 1250. bicolor, geel met bruin . . . 90 0.25 

1252. ,, hybrida fl. pl., in 
kleuren gemengd. 45 0.30 

Met dubbele prachtige bloemen. 

1254. bicolor nana. 30 0.50 

1255. Drummond!, met lange bloem¬ 

stelen . 

} 

45 0.20 

0.25 1256. radiata „üoudstraal”. . . . 20 

0.25 

Zeer rijk en langbloeiende zomerbloem, 
waarvan de bloembladen in vorm gelijken op 
die der algemeen gezochte Cactus-dahlia’s, 
terwijl zij goudgeel gekleurd zijn met donker 
purperbruinen voet. Uit het donkere hart der 
bloem staan de goudgele stralen in alle 
richtingen. De planten worden ongeveer 
15—20 cM. hoog. 

Zeer schoone en gemakkelijk te kweeken 
zomerbloem. 

1258 radiata „Tijgerbloempje” . . 20 

0.15 

0.15 

Een rijk en langbloeiende zomerbloem, 
waarvan de bloembladeren een eigenaardig 
gedraaiden vorm bezitten, die eenigszins aan 
enkele Cactus-Dahlia’s doet denken. De 
kleur is roodbruin, overgaande in schitterend 
goudgeel naar de punten, welke tevens fraai 
gevlekt zijn. Zij groeit circa 20 cM. hoog, 
terwijl de gevulde planten den geheelen zomer 
door met bloemen bedekt zijn. De kuituur is 
zeer eenvoudig en mede door haren vroegen 
en rijken bloei verdient zij alle aanbeveling. 

0.15 

CAMPANULA. 

Deze lieve klokjes worden in April-Mei' 
gezaaid en vereischen weinig blzondere zorg. 
Bloeitijd Juni-Juli. 

0.25 
1264. Loreyl fl. albo, wit .... 20 

1268. „ ,, coeruleo, blauw 20 

1270. macrostyla, met groote beker¬ 
vormige bloemen. 

De kleur der bloemen is violet gestreept 
op witten grond. 

60 

0.20 1272. speculum, in kleuren gemengd 30 0.25 

Per 
pakje. 

0.15 

0.10 

0.10 

0.10 

0 10 

0.10 

0.10 

0.15 

0.10 

0.20 

0.20 

0.25 

0.25 

0.25 

0.10 
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CANNABIS. 
Deze schoone bladplant groeit ongeveer 

2.50 M. hoog en is zeer geschikt voor ruime 
groote perken. Ze wordt in den vollen grond 
uitgezaaid, ongeveer in het einde van April. 

1278 gigantea, Chineesche Reuzen- 
hennep.250 

CARDUUS. 
De stekelige bladeren hebben een fraai wit | 

gemarmerde oppervlakte. Wordt in April in | 
den vollen grond uitgezaaid. 

1282. Marl anus, Mar ia distel .... 

f CENTAUREA. * 
Deze schoone algemeen bekende Koren¬ 

bloemen kunnen in Mei op den konden grond 
worden uitgezaaid en later worden uitgedund. 
Men kan ze ook eerder (de laatste helft van 
Maart) in den bak uitzaaien en ze in potjes 
verspenen en later uitplanten op een afstand 
van 25 a 30 cM. Bloeitijd Juli-October. 

1288. Cyanus, Korenbloem, in gem. 
kleuren.45 

1290. Cyanus fi. pl., met dubbele 
bloemen in gemengde kleuren . . 45 

1292. Cyanus Kaiser Wilhelm, don¬ 
kerblauw .45 

1296. imperialis, gem. kleuren . . 100 
Met langstelige schoon gevormde groote 

bloemen, welker kleur varieert tusschen wit, 
lila, rosé en purperrood. 

m 

Hoog Per Per 
cM. lood. pakje. 

mmmw vmm 

Centaurea moschata rosea. 

1297. moschata rosea.45 
De bloemen dezer betrekkelijk nieuwe varië¬ 

teit zijn eerst roodachtig wit met helderrose 
meeldraden; na enkele dagen gaat de kleur 
in een prachtig zachtrose over. De hoogte der 
planten en grootte der bloemen is gelijk aan 
die der bekende wit- en blauwbloeiende va¬ 
riëteiten. De eigenschap dat de bloemen lang 
frisch blijven in vereeniging met de mooie 
zachte kleur, maakt deze soort bijzonder ge¬ 
schikt voor bouquetten. 

1300. odorata Chamaeleon .... 45 
Nieuwe grootbloemige variëteit; de kleur is 

zwavelgeel, iets rosé getint. 

1302. odorata Margarltae, grootbloe¬ 
mige, zuiver witte verscheidenheid 45 

1304. suaveolens, gele welriekende 
korenbloem.60 

1306. *nana compacta Victoria . . 15 
Deze laaggroeiende blauwe variëteit is zeer 

schoon en bizonder geschikt voor randen. 

CENTRANTIIUS. 
Dit schoone 20 é 25 cM. hoog groeiende 

plantje vormt door de vele vertakkingen een 
dichte bloemenmassa. De bloempjes zijn wit 
of rood en zeer schoon. Men kan ze Maart- 
Mei buiten uitzaaien. Bloeitijd Juli-Aug. 

1310. macrosiphon namis, gemengd 

t CHEIRANTHUS 
ANNUUS FL. PL. 

VTOLTEREN. 
Voor zomerviolieren moet de grond liefst 

vóór den winter worden bewerkt. Men meste 
vooral niet met versclie mest, maar met ge¬ 
heel verteerde stalmest of afval. De zomer¬ 
violieren worden in Maart in den warmen 
bak gezaaid, eenige malen verspeend en lang¬ 
zamerhand afgehard. In Mei op de perken 
geplant, beginnen zereeds half Juni te bloeien. 

In April zaaie men de lierfst-violieren, die 
op dezelfde wijze worden behandeld en einde 
Augustus beginnen te bloeien. De winter¬ 
violieren worden half Juni gezaaid en vóór 
November in den kouden bak gebracht. Ze 
beginnen dan in November te bloeien en 
men heeft slechts te zorgen ze vorstvrij te 
houden. Gewoonlijk bevinden zich 20 è 25%, 
enkele bloemen tusschen de Violieren. 

Zomer-Violieren. 

1320. grootbl. Engelsche, gem. . . 

1322. „ „ in afzon¬ 
derlijke kleuren : 

Kanariegeel. 
Karmijn. 

Helderrood. 
Donkerblauw. 

Vleeschkleurig. 

Wit. 
1330. doorbl. Dresdener, gemengd . 

1331. „ „ wit . . . 
1334. grootbl Pyramide, gemengd . 

1335. ,, „ wit . . . 

1338 „ „ Prlnsess 
May, licht¬ 
geel . . . 

1340. dwerg-Pyramide, gemengd 

1342. „ donkerbloed- 
rood . . . 

1346. Vlctoria-Bouquet, gemengd . 

1347. w wit . . . 
Prachtige klasse, die regelmatig gevormde 

bloemenpyramiden voortbrengt. Zeergeschikt 
voor potcultuur 

Herfst-Violieren. 

1350. grootbl., gemengde kleuren 

1354. Schotsche, gemengd .... 

Win ter-Violieren. 
1358. grootbl., gemengde kleuren 4 

1364. Witte van Nlzza, vroegbloeiend 4 

1365. Witte Dame.5 
Eene zeer schoone winterviolier, met groote, 

gevulde bloemen, terwijl de kleur van het 
zuiverste wit is. De planten groeien circa 
50 cM. hoog en zijn sierlijk vertakt, zoodat 
elke plant een groot pyramidaal bouquet 
gelijkt. Ze brengt pl.m. 60—65 % gevulde 
bloemen voort en kan in alle opzichten dc 
schoonste witte winterviolier worden genoemd. 
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Winterviolier „ Witte Dame 

1366. dwerg-Bouquet, gemengd . . 

tCHEIRANTHUS CHEIRI, 
MUURBLOEMEN. 

De muurbloemen worden gewoonlijk in Mei 
of Juni op den konden grond uitgezaaid, in 
Juni op een nieuw bed verspeend. waar men 
ze laat staan tot in den herfst. Men kan ze 
dan in potten zetten om ze zeer vroeg in 
bloei te hebben, of ook buiten op de perken 
uitplanten 40 è 50 cM. van elkaar. Deze wel¬ 
riekende bloemen groeien in eiken grond, 
mits niet al te vochtig en 't liefst aan den 
voet van een muur, aan welke omstandigheid 
zij haar naam te danken hebben. De afgesne¬ 
den bloemen blijven lang goed en de knoppen 
ontluiken zelfs geheel, indien men slechts 
het water nu en dan ververscht. 

Bloeitijd April—Juni. 

1370. Allionl. 
Eene nieuwe soort muurbloem, met oranje¬ 

gele bloemen. 

1372. enkele vroegbloelende Pa- 
rijsche, gemengd. 

Deze bloeien reeds het eerste jaar, wan¬ 
neer men ze in April buiten uitzaait. 

1374. hooge dubbele, gem. klëtiren 

1378. lage dubbele dwerg, gemengde 
kleuren.. . . . 

CHEIR ANTHU S 
MARITIMUS, 

ZEE VIOLIEREN. 
Dit plantje groeit in bijna eiken grond en 

onderscheidt zich door snellen groei en groote 
rijkbloeiendheid, zelfs in dicht aan zee gelegen 
tuinen, waar anders niet vele bloemen ge¬ 
lukken. Men zaait ze vrij dicht in April-Mei 
en dunt ze, zoodat de planten pl.ni. 10 cM. 
tusschenruimte hebben. Bloeitijd Juli—Aug. 

1384. rood. 

1386. Crimsop Klng, karmozijn , , 

Hoog Per Per Hoog Per Per 
cM. lood. pakje. 

tCHRYSA NTHEMUM. 
CM. lood. pakje. 

Ofschoon de eenjarige Chrysanthemums niet 

1 

zoo algemeen gewaardeerd worden als de 
bekende tot dit geslacht behoorende overblij¬ 
vende kamerplanten, verdienen ze toch een 
plaatsje in onzen bloementuin, daar ze zeer 
dankbaar bloeien en gemakkelijk te kweeken 
zijn. Men zaait ze April-Mei; dc planten zijn 
dan einde Mei of begin Juni gereed om met 
een kluitje op de perken te worden gezet. 
Men kan ze ook in potten kweeken en om 
ze vroeg in bloei te hebben, kan men in 
September zaaien, waarna men ze op tijd 
verspeent en in het voorjaar uitplant. De 
carinatumvariëteiten moeten dan onder glas 
worden overwinterd. Bloeitijd Juni—October. 

1390. carlnatum Chamaeleon . . . 
Bekende schoone verscheidenheid. Zeer 

aan te bevelen. 

1392. carlnatum Dunnettl album 

60 0.50 0.15 

plenum. 
Prachtige dubbelwitte snijbloem. 

60 0.60 0.15 

1396. carlnatum aureutn fl. pl-, geel 

1398. „ (ïolden Feather, met 

60 0.60 0.15 

goudgele bladeren. 

1400. carlnatum „Stern von Thü- 

60 0.15 

ringen". 
Deze prachtige variëteit bloeit den ge- 

heelen zomer tot de vorst komt, met stervor¬ 
mige bloemen, die zuiver wit, geel, purper 
of karmijnrood gekleurd zijn. 

60 0.70 0.20 

1402. carlnatum fimbrfatum fl. pl. 30 0.20 

1403. „ gemengd .... 0.35 0.10 

40 060 1404. „ hybridum fl. pl., 

dubbele soorten in prachtmengsel 0.50 0.20 

1405. carlnatum „Noordster". . . 50 0.25 
(Zie afbeelding blz. 92.) 
Eene reuzenbloemige eenjarige Chrysanthe¬ 

mum van bizondere «aanbeveling. De bloemen 
hebben een doorsnede van circa 9 cM., en zijn 
dus minstens J/3 grooter dan die der bekende 
carinatum-soorten. De kleur is zuiver wit, 
naar het midden in lichtgeel overgaand, 
en schoon afstekend tegen het zwarte bloem- 
hart. De plant groeit ongeveer 50 cM. hoog; 
onschatbaar voor groote bouquetten. 

1406. coronarlum fl. pl., dubbel ge- 

mengd. 30 0.30 0.15 

1408. „ fl. albo pl., dub- 
bele witte . . . 0.40 0.15 

1410. „ luteo pl., dubbele 

gele. 0.40 0.15 

1412. inodorum pleiiifisimum, dub- 

0.20 bel wit . .. 30 0.60 0.15 

CLARKIA. 

0.35 0.10 
De Clarkia's kunnen in April direct op de 

45 perken worden gezaaid, of eerst op een 
bed en in Mei uitgeplant worden. De 
planten moeten een tusschenruinite hebben 
van pl.m. 20 centimeter. Vooral de dubbele 

60 0.40 verscheidenheden zijn zeer schoon en aan 
te bevelen. Ook uitnemend geschikt voor 
kuipen of potten; bloeitijd Juni-Sept. 

30 0.50 1416. elegans fl. pl., in gemengde 

kleuren. 45 0.40 0.10 
1417. elegans fl. pl. Chamols . . . 0.60 0.15 

(Zie afbeelding blz. 92.) 
De bloemen dezer nieuwe dubbele Clarkia 

zijn eerst gemskleurig met wit, dat later in 
prachtvol Chamois rosa overgaat, eene nog 
zeldzame kleur onder de eenjarige Clarkia’s. 

1418. elegans fl. pl., Purple Klng, 

purperkleurig. 

1420. elegans fl. pl. Salmon Queen, 

45 0.60 0.15 

zalmkleurig. 

1422. elegans fl. pl. alba, dubbele 

45 0.60 0.15 

15 0.15 0.05 
witte. 

1424. pulchella, enkele, in gemengde 

45 0.60 0.10 

15 0.30 0.10 kleuren.| 45 0.35 0.10 
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Cosmidium Burridgeanum. 

1400. Burridgeanum, donkerbruin 

met goudgelen rand.j 75 

CÜPHBA. 
Men zaaie einde April buiten. De bloemen 

hebben een zachtrose kleur. Bloeitijd Juni- 
Sept. 

1468. platycentra, langwerpige ver- 
miljoenroode bloemen, prachtige 

potplant.| 30 

0.60 0.15 

0.40 

Chrysanthemum carinatum „Noordster” (Zie blz. 91.) 

COT/LTNSTA. 
De Collinsia bicolor en multicolor kan men 

in April op de perken zaaien, ze bloeien dan 
Juli-Aug. Door hare vroolijke kleuren maken 
ze een aardig effect. Ook kunnen ze uit¬ 
muntend worden gebruikt voor potcuHuur om 
ze voor 't venster of op een balkon te plaatsen. 

1430. bicolor candidisslma, wit . . 

1434. „ tweekleurig, lila en wit 
1436. multicolor. 

CONVOLVULUS. 
In Frankrijk Dag-Schoone (Belle de Jour) 

genoemd, behooren de Convolvulus met hare 
levendige bloemen tot de dankbaarste zomer¬ 
bloemen. Men zaait ze op de perken in 
April. Bloeitijd Juli-Sept. 

1446. tricolor, (Driekleurige Winde) 
blauw, wit en geel . 

1447. „ gemengd. 
1448. n albus, wit .... 

1450. 0 roseus, rosé . . . 

1452. 0 kermesinus viola- 
ceus, karmijn violet. 

t COSMEA. 
Deze plant eigent zich bijzonder voor 

groepen; door hare lange stengels is zij ook 
zeer geschikt voor snijbloem. Men zaait ze 
in Maart-April in niet te warmen bak of in 
potten en plant ze later uit op een afstand 
van 50—60 cM. Bloeitijd^ Juli tot September. 

1457. blplnnata hybrlda, gemengd . 
1458. 0 plnnatlflda Praecox, 

vroegbloeiend, gem. 

Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

0.25 
0.25 

0.25 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.40 

0.50 

Per 
pakje. 

0.10 
0.10 
0.10 

0.05 

0 05 
0.05 

0.05 

0.05 

0.15 

0.20 

COSMIDIUM. 
Deze plant heeft fijn blad 

met op lange dunne stengels 
gezeten bloemen. Zij wordt- 
gezaaid in Maart-April in den 

warmen bak, onder glas verspeend en in Mei 
uitgeplant. Bloeitijd Juni-Sept. 

Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

Per 
pakje. 

Clarkia elegans fl. pi Chamois. 
(Zie blz. 91.) 
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* CYNOOLOSSUM. 
De bloemen komen veel overeen met die 

der witte Vergeet-inij-niet, terwijl het blad 
grijs-groen is. Voor randen om perken met 
donkere bladen, b.v. Canna’s, is deze plant 
uitnemend geschikt, daar zij dan zeer schoon 
uitkom!. Zij groeit in bijna eiken grond. 
Men zaait in Maart-April op de perken. Bloei¬ 
tijd Juni-Sept. 

Cynoglossum linifolium. 

1474. linifolium, Witte Onschuld . . 

t DAHLIA. 
Voor groote losse bouquetten, die tegen¬ 

woordig zoo zeer in de mode komen, zijn de 
enkele Dahlia’s uitnemend geschikt. Vooral 
de enkele Cactus Dahlia’s met eenigszins ge¬ 
bogen en gedraaide bloembladen zijn zeer 
elegant. 

Men zaait de Dahlia’s in den warmen bak 
in Maart en hardt ze af onder glas, waarna 
men ze einde Mei buiten uitplant. Men plant 
ze pl ni. 2 voet uit elkaar. Voor randen om 
heesterperken of voor groote perken maken 
ze een schoon effect. Bloeitijd Juli-Oct. 

1478. variabills, enkelbloemige 
Dahlia’s, in gem. kleuren .... 

1480. variabilis, Tom Thumb, gem. 
zeer laag en gedrongen .... 

1482. variabilis striafa, enkelbloemig 
gestreept. 

1484. variabills fl. pl., dubbel groot- 
bloemig in kleuren. 

1486. variabilis cactus fl. pl., gem. 

1488. „ Hornsveld's Reu- 
zenbloemige, gemengd .... 

DATURA. 
Men zaaie in April onder glas of in Mei 

buiten. De plantjes kunnen op ongeveer 35 
& 40 cM. worden verspeend, hebben veel zon 
noodig en een goeden bodem. Bloeitijd Juli- 
Augustus. 

1490. fastuosa Huberiana fl. pl., 
grootbloemig dubbel in kleuren 
gemengd. 

t DELPHINIUM. 
De Riddersporen moeten in Maart-April 

direct op de perken worden uitgezaaid, want 
zij kunnen niet tegen verspenen. Men dunt 

30 

90 

60 

60 

90 

90 

g Per 
lood. 

Per 
pakje. ze zoodanig uit, dat ze op een voet afstand 

komen te staan. Het zijn zeer sterke planten, 
die, in ’t najaar uitgezaaid, zonder bedekking 
overwinteren. Men heeft ze dan ’t volgende 
jaar vroeger in bloei. 

Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

1497. Ajacis, lage dubbele ranonkel- 
bloemige gemengd. 0 40 

1498. Ajacis, lage dubbele Hyacinth- 

bloemige Riddersporen, gemengd . 30 0.40 

1500. Ajacis, hooge dubbele Hyacinth- 

bloemige Riddersporen, gemengd . 90 0.40 

1 DTANTHUS. 
i 

De eenjarige Anjelieren zijn zeer dankbare 
rijkbloeiendc planten. Om ze echter gedu¬ 
rende een groot gedeelte van den zomer In 
bloei te hebben, moet men ze op verschillende 
tijdstippen zaaien. Ze laten zich zeer gemak- 
kelijk met een kluitje verplanten, ook al zijn 
ze reeds op het punt om te bloeien. Door in 
April in den bak en in Alci buiten te zaaien 
en een gedeelte te verplanten en bet andere 
niet, kan men ze lang achtereen in bloei 
hebben. 

i 

0.25 0.10 
1508. Chinensis fl. pl., Dubbele Anje¬ 

lieren of Chincesche Anjers in praclit- 

soorten gemengd. 0.60 

1510. imperialis fl. pl., Keizer anjers 0 90 

1511. Heddewigi giganteus, groot¬ 
bloemig, in prachtige kleuren gem. 0.80 

1512. Heddewigi fl. pl., Diadeem 
Anjers, in prachtsoorten gemengd i.- 

1514. Heddewigi albus. Koningin 

van Holland, zuiver wit .... 1.— 

0.35 0.10 

0.20 

020 

0.40 

0.40 

0.30 

1515. Heddevigi Nobilis, „Konings- 

anjelier”. 
De bloemen dezer soort zijn enkel, met 

schitterende kleuren in purperroode en hel¬ 
dere schakeeringen, eigenaardig gedraaid en 
gefranjed en dikwijls tot 10 cM. in doorsnee. 
De planten groeien hoog en leveren een bij 
uitstek geschikt bindmateriaal. De bloemen 
blijven afgesneden onberispelijk schoon ge-* 
durende acht dagen. Met recht dc schoonste 
van alle enkele Anjelieren. 

1517. Heddewigi, „De Bruid" . . . 
De witte bloemen hebben een purperrood 

midden; laag, zeer schoon. 

1.20 

1.— 

1518. lacinatus punctatus „Prinzess- 

Nelken,” in lichte kleuren . . . 
Eene enkelbloernige variëteit der Dianthus 

laciniatus-klasse, met lichte bloemen, welke 
den bloemenliefhebber eene rijke afwisseling 
leveren, daar ze als met puntjes en streepjes 
overdekt zijn. 

0.40 0.15 

1518. laciniatus punctatus „Prinzess 

Nelken,” (donker). 
In tegenstelling met de voorgaande, zijn de 

bloemen dezer variëteit bijna alle donker van 
kleur, n.1. purperviolet, bloedrood, etc. daarbij 
sterk gevlekt en gestippeld en licht tot zelfs 
wit gerand; zeer aanbevelenswaardig. 

1520. laciniatus fl. pl., in de prach¬ 

tigste kleuren gemengd. 

Per 
pakje. 

0 15 

0.15 

0.15 

0.15 

0 25 

0.20 

0.25 

0.25 

0 30 

0 25 

0.30 

0.30 

0.30 
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Dimorphotheca aurantiaca. 
Hoog 

tn IMOBPHOTHEC JA cM 
De Dimorphotheca’s zijn zeer rijk- en lang- 

bloeiende zomerbloemen. In den kouden bak 
gezaaid en daarna op een zonnige plaats 
uitgeplant, ontwikkelen de planten zich zeer 
snel en zullen na weinige weken volop bloeien. 

Voor groepen, zoowel als alleenstaande 
plant verdienen zij alle aanbeveling. 

1522. aurantiaca.30 
Zeldzaam schoone nieuwigheid, afkomstig 

uit Zuid-Afrika, welke sterk vertakte bossige 
planten vormt, die ongeveer 30 cM. hoog en 
40 è 50 cM. breed zijn. De op Chrysanthemums 
gelijkende bloemen, die, geheel geopend eene 
doorsnede hebben van 7 ft 8 cM., komen flink 
uit boven het heldergroene loof. De kleur der 
bloemen is donkeroranje met atlasglans, fraai 
afstekende bij het donkerbruine, zwartge- 
zoomde hart. 

1523. aurantiaca hybrida .... 
Nieuwste hybriden in verschillende prachtige 

kleuren. 

1524 aurantiaca hybride fl. pl. . . 
Halfdubbele- en dubbelbloeiende variëteiten 

der voor enkele jaren ingevoerde, zeer gun¬ 
stig bekende hybriden der Dimorphotheca 
aurantiaca. Ongeveer 50—60% der zaailingen 
bloeien dubbel en halfdubbel, terwijl de 
kleuren varieeren van wit tot helder- cn 
donkergeel, van zalmkleurig tot oranje. 

EB ODIUM. 
Aardig plantje, dat meestal dient voor ver¬ 

siering van rotsen en het best op steenachtige 
plaatsen groeit. Men zaait in April of Mei en 
verspeent de plantjes op 40 è 50 cM. afstand. 
Bloeit in Juni-Juli met schoone violetkleurige 
bloemen. 

1526. gruinum.15 

Per 
pakje. 

Hoog 

t ESCHSCHOLTZTA. cM 
Zeer gemakkelijk te kweeken en weinig 

eischende Zomerbloem, die liever niet moet 
worden verplant, maar direct op de perken 
uitgezaaid in April. Ze moeten voldoende 
worden uitgedund en komen een volgend jaar 
gemakkelijk weer op. 

1527. aurantiaca, donker oranje geel 
1528 californica, heldergeel . . . 

1529. „ alba, wit .... 

1530. „ Karmijnkoning, 
nieuw. 

1532. DouglasH. 
Uit Californië ingevoerde vroegbloeiende 

variëteit. De bloemen hebben eene zuiver 
goudgele kleur met een weinig donkerder 
hart; het loof is grijsgroen en zeer fijn. 

1534. hybrida Mandarin, van binnen 
oranje, van buiten rood .... 

1536. maritima, heldergeel met don- 
ker-oranje vlekken ...... 

1538. gemengd. 

t GAILLARDIA. 
De bloemen dezer plant komen voor in 

alle levendige nuances van geel en bruin. 
Zij zijn uitnemend geschikt voor bouquetten. 
Ze kunnen einde April buiten worden uit¬ 
gezaaid, doch in den bak gezaaid, beginnen 
ze reeds in Juni te bloeien. 

1550. Amblyodon, met schoone don- 
kerroode bloemen.60 

1556. picta Lorenziana fl. pl., in 
gem. kleuren.45 

1558. picta, gemengd. 

f GAURA. 
De lange bloemtrossen zijn met zuiver 

witte bloemen bezet; zeer geschikt voor 
groote perken en als snijbloem. 

1560. Lindheimeri. 

Per 
pakje. 

Eschscholtzia. 

t GODETIA. 
De Godetia’s laten zich zeer gemakkelijk 

kweeken. Men zaait ze begin April op een 
bed en zoodra de plantjes sterk genoeg zijn, 
worden ze uitgeplant op de perken met een 
tusschenruimte van 40 M. Nog beter is het 
om ze in ’t laatst van September te zaaien; 
men verplant ze zoodra mogelijk op een 
warm plekje in den tuin waar ze overwinterd 
worden. In 't voorjaar worden ze dan met 
kluitjes op de perken gezet. Bloeitijd Juni- 
September. 

tét 

Mf 
Godetia Duchess of Albany. 
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f GODETIA (vervolg). 

1564. Bijou. 
Een der laagst groeiende Godetia’s. Deze 

is zeer rijkbloeiend en de bloemen zijn wit 
niet scliarlakenroode vlekken. 

1566. Duchess of Albany . . . . 
Algemeen bekende grootbloemige witte 

verscheidenheid. 

1568. Perle Blanche. 
Laaggroeiende vorm van de voorgaande, 

eveneens niet witte bloemen. 

1570. Lady Albemarle. 
Deze is zeer rijkbloeiend. Als de plant in 

vollen bloei is, ziet men niets dan groote 
helderroode bloemen. 

1572. Prins Hendrik, zacht rosa met 
groote helderroode vlekken . . . 

1574. Mandarin, zacht geel .... 
1575. rosea grandiflora fl. pl., dub¬ 

bel grootbloemig rosé. 

1576. The Bride, zuiver wit, met hoog 
rood afgezet. 

1578. gemengd in schoone lage soorten 

1579. „ „ „ hooge „ 

Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

Per 
pakje. 

15 0.60 0.20 

30 0.50 0.15 

20 0.50 0.15 

30 0.50 0.15 

30 

0 50 0.15 

0.50 0.15 

30 0.75 0.20 

45 0.50 
0.60 

0.50 

0.15 

0.15 

0.15 

t GYPSOPHILA. 
Dit is een der schoonste, fijnste bloemen 

voor bouquetten. De fijne lichtrose bloempjes 
zijn op draadvormige stengels gezeten. Ze 
kunnen ook evenals Immortellen worden ge¬ 
droogd. Men kan ze in April op den kouden 
grond uitzaaien. Bloeitijd Juni-Aug. 

1580. elegans, Gipskrmd. 

f H ELI ANTHUS. 
De Zonnebloemen vereischcn uiterst w'einig 

zorg. Men zaait in April-Mei en men kan ze 
al dan niet verplanten. Ze moeten echter 
flink ruimte hebben en voor den wind van 
een stok worden voorzien. In Hongarije wor¬ 
den de Zonnebloemen op groote schaal ge¬ 
kweekt voor oliebereiding en voor kippenvoer. 
Bloeitijd Juni-Oct. 

1584. annuus fl. pl., gewone dubbele 
Zonnebloem. 

1586. annuus Prlmrose Coloured, 
heldergeel. 

1588. cucumerifolius. 
Een der schoonste van alle zonnebloemen 

voor bouquetten; zij bloeit met tallooze goud¬ 
gele bloemen tot laat in den herfst. 

1589. cucumerifolius Diadeem . . 
Licht citroengeel met zwart midden; groot¬ 

bloemig. 

Helianthus cucumerifolius „Orion." 

120 

120 
120 

0.15 

0.25 

0.30 

0.50 

0.65 

0.05 

0.10 

0.15 

0.15 

0.20 

1590. cucumerifolius ,,Orion” . . 
Deze éénjarige Zonnebloem is gewonnen 

uit de bekende variëteit „Stella” en heeft 
bloemen, die door hare gedraaide bloem¬ 
bladeren eenigszins aan Cactus-Dahlia’s 
doen denken. Voor bouquetwerk is deze 
soort uitnemend geschikt. 

1592. cucumerifolius Stella . . 
Bekende grootbloemige verscheidenheid. 

1594. macrophyllus giganteus, Reu- 
zen-Zonnebloem. 

Hoog 
cM. 

120 

240 

Per 
lood. 
0 70 

0 80 

0.25 

1596. nanus fol. var. . 
Lage, bontbladerige variëteit. 

0.35 

T B E RIS. 
Deze planten kunnen in April op een bed 

worden gezaaid om later op de perken tc 
worden uitgeplant met 30 cM. tusschenruimte. 
Men krijgt echter mooier en rijkbloeiender i 
planten, wanneer men half September zaait 
en in den kouden bak overwintert, om ze in 
April op de perken uit te planten. Bloeitijd 
Juli-Sept. 

1600. amara, wit. 
1602. coronaria Empress, zuiver wit 

1604. „ Tom Thumb . . . 
Eene zeer lage, grootbloemige variëteit met 

zuiverwitte bloemen. 

1606. umbellata, in gemengde kleuren i 
1608. „ carminea, karmijn- j 

rood. 

1610. „ Rosé Cardinal . . 
Zeer schoon, helder rosé karmijn. 

30 0.15 

30 0.35 

30 0.25 

30 0.25 

30 0 45 

30 

IMP ATI ENS BALSA M UVA. 
(Balsaminen.) 

De Balsaminen, die genoeg in onze tuinen 
bekend zijn, worden gewoonlijk in Mei op de 
perken gezaaid en zoodanig uitgedund, dat ze 
pl. ni. 30 cM. tusschenruimte hebben. Ze 
laten zich ook gemakkelijk verplanten. Bloei¬ 
tijd Juli-Sept. 

1614. Dwerg, dubbele, in vele kleu¬ 
ren gemengd. 

1616. Rozen, dubbele, in vele kleuren 
gemengd. 

1618. camellia, dubbele, in vele kleu¬ 
ren gemengd. 

1620. enkele en halfdubbele, in vele 
kleuren gemengd. 

20 

45 

45 

45 

1.50 

1.— 

Per 
pakje. 
0.20 

0.20 

0 15 
0.20 

0 05 
0.10 
0.10 

0.10 

0.15 
0.30 

0.40 

0.35 

0.30 

0.25 
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KOCHIA. 
Zeer snelgroeiende bladplant, welke in vol¬ 

komen wasdom veel op een Cypres gelijkt, 
waarom men deze plant ook wel zomercypres 
noemt. Zij heeft fijn loof van eenc frisch- 
groene kleur en is bovendien in den nazomer j 
overdekt met tallooze bloedroode bloempjes, 
terwijl dan de gehcele plant een bloedroode 
tint aanneemt. Ook is zij zeer geschikt voor 
potcultuur en leent zich daardoor uitstekend 
voor versieren van vestibules, balcons, of 
waranda's. Zij wordt in Maai t onder glas ge¬ 
zaaid en verlangt veel zon en een ruime stand¬ 
plaats. 

1622. trichopliylla. 
9 

Hoog Per 
cM. lood. 

LATHYRUS ODOKATUS 
CUPIDO. 

Deze laaggroeiende soort Lathyrus is voor 
ecnige jaren uit Amerika ingevoerd en heeft 
overal veel opgang gemaakt. Ze is buiten¬ 
gewoon rijkbloeiend en kan in April buiten 
worden uitgezaaid. Bloeitijd Juni-Aug. 

1626. wit. 

1628. Apple Blossom. 

1630. gemengd. 

Voor andere Lathyrussoorten, zie 
onder „Klimplanten.” 

20 

20 

20 

0.50 

0.40 

LEPTOSIPHON. 
Dit schoone laaggroeiende plantje is zeer 

rijkbloeiend. Een perk er van ziet er in den 
bloeitijd uit als een bloemtapijt. De bloemen 
komen voor in verschillende nuances van geel, 
rood, karmijnrood, enz. 

Men zaait op de perken in April en zorgt 
er voor op tijd uit te dunnen, daai de planten 
pl. m. 15 cM. tusschenruimte moeten hebben 

Bloeitijd Juli-Sept. 

1632. hybridus, in gemengde kleuren 15 

t LINARIA. 
Schoon voor bouquettcn. De bloemen zijn 

geel en bronsachtig violet gekleurd. Men 
zaait half April en plant de plantjes in bosch- 
jes bij elkaar op de perken met een tusschen 
ruimte van pl. m. 25 cM. Nog beter is het om 
in September te zaaien en onder glas te over¬ 
winteren. 

Bloeitijd Juli-Sept. 

1642. maroccana hybrida, gemengd 30 

1644. „ „Excelsior” ... 30 
Onder deze zeer gezochte, dankbaar bloei¬ 

ende zomerbloem vindt men alle mogelijke 
nuances van donkerviolet tot lichtblauw, 
van donker-karmijn tot zachtrose; terwijl ook 
zachtgeel wordt aangetroffen. 

Daar de maroccanasoorten zich zeer ge¬ 
makkelijk laten kweeken, is ’t een plant die 
een ieder voldoen zal en ook op eiken grond 
met succes kan worden uitgezaaid. 

Ze laten zich ook tijdens den bloei zeer goed 
in potten overplaatsen. 

0.40 

0.25 

LTNUM. 
De schitterend roode kleur maakt dit 

plantje zeer geschikt voor bloemperken. Men 
zaait begin Mei en dunt zoodanig, dat de 
plantjes 20 cM. van elkaar verwijderd komen 
te staan. 

Bloeitijd Juli-Sept. 

1646. grandiflorum, rood Vlas 15 0.50 

* LOBELTA. 
De Lobelia’s zijn genoeg bekend, zoodat 

elke aanbeveling overbodig geacht kan wor¬ 
den. Voor randen en mozaïeKperken vormen 

Per 
pakje. zij onmisbaar materieel. Men zaait begin April 

in den warmen bak en verspeent ze eveneens 
onder glas en plant ze einde Mei op de 
perken. Om voller boschjes te krijgen plante 
men liefst eenige plantjes bij elkaar. Men 
kan ze ook nog in Mei op een warm plekje 
buiten uitzaaien, doch ze beginnen dan na¬ 
tuurlijk later te bloeien. Bloeitijd Juli-Oct. 

Hoog 
cM. 

0.15 

1660. erlnus Kaiser Wilhelm, helder 
blauw . . .. 

1662. erinus Prima Donnacompacta, 

donker rood . 

1664. erinus Crystal Palace com- 

pacta, blauw, de donkerste van alle 

1666. erinus Qoldelse, met goud¬ 

geel blad. 

1670. erinus pumila splendens . . 
Zeer schoone laaggroeiende variëteit, donker 

purper violet gekleurd, met zuiver wit hart. 

15 

15 

15 

15 

15 

0.20 

0.25 

0.20 

0.10 

0.10 

0.20 

Lobelia hybrida Saphir. 

1672. hybrida Saphir. 

De bloemen van deze nieuwe Lobelia heb¬ 
ben een prachtig diep blauwe kleur, welke 
te meer tot haar recht komt, door het scherp 
geteekende, groote, zuiverwitte oog, dat een 
derde der bloemen inneemt. Deze zijn 2 cM. 
in doorsnede en verschijnen aan ranken die 
circa 60 cM. lang worden en geheel met 
bloemen bezet zijn. 
$ Een in pot gekweekte, volop bloeiende 
plant, is een sieraad voor balcon en bloemen¬ 
tafel. In Januari uitgezaaid, bloeien de plan¬ 
ten van einde Mei tot den herfst. Zaait men 
in September, zoo krijgt men bijzonder sterke 

planten, die reeds in April beginnen te bloeien. 

Per Per 
lood. pakje. 

1.75 0.25 

0.25 

0.20 

0.25 

0.25 

0.30 
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Hoog Per Per 

t LUPINUS. 
De meeste Lupinen-soorten worden half 

April buiten uitgezaaid. Ze kunnen niet tegen 
verplanten. Alleen L. Hartwegi, die uit Mexico 
is ingevoerd en niet goed tegen ongunstig 
weer kan, moet men bij verkiezing in kleine 
potjes uitzaaien onder glas en voorzichtig met 
kluit verplanten'. Eene eigenaardigheid der 
Lupinen is, dat ze 's avonds de bladeren 
dichtvouwen. 

cM. lood. pakje. 

1678. albus-coccineiis. 
Rozerood met wit. Bloeitijd Juni-Jull. 

1680. Cruikshanksi. Bloeitijd Juli- 

30 0.30 0.10 

October. 
Met groote blauwe welriekende bloem¬ 

trossen. 

1682. Hartwegi, gemengd, Bloeitijd 

100 0.25 0.10 

Juli-October. 60 0.30 0.10 

1686. hirsutus, gemengd. 

t MALOPE. 
Deze moet in Mei buiten worden ultgezaaid 

en vereischt zeer weinig zorg. Bloeitijd 
Juli-Aug. 

0.20 0.10 

1690. grandiflora purpurea. . . . 
Met groote, rosé, purperrood gevlekte 

bloemen. 

75 0.25 0.10 

1692. grandiflora, gemengd .... 

* MATRICARIA. 
De Matricaria’s of dubbele Kamillen moet 

men in Maart of April onder glas uitzaaien 
en in Mei buiten uitplanten. Ze worden veelal 
voor randen om perken gebruikt. Bloeitijd 
Juli-Oct. 

1698. eximia Snowball met dubbele 

75 0.25 0.10 

zuiverwitte bloemen. 45 0.40 

1700. eximia Goldball. 
Met tallooze goudgele bloempjes, zeer ge¬ 

schikt voor randen. 

MESEMBRIANTHEMUM. 
De Mesembrianthemums kunnen einde Mei 

buiten worden gezaaid; men geve de planten 
een tusschenruimte van 20 A 25 cM., door op 
tijd uit te dunnen. Wanneer men ze in 
Maart in den warmen bak zaait, later ver- 
speent en in Mei uitplant bloeien ze vroeger. 

1706. crystallinum, IJskruid. Bloeitijd 

30 

0.60 

0.25 

J uni-Juli. 
Eigenaardige bladplant, die geheel bedekt 

is met kristalachtige blaasjes, waardoor ze 
er als bedekt met ijs uitziet. Ze wordt veel 
gebruikt als hangplant in potten. 

15 0.20 

1708. tricolor. Bloeitijd Juni-Sept. . 
De schoone rosé bloemen openen zich alleen 

volkomen in de volle zon. 

1710. tricolor album, wit. Bloeitijd 

15 0.20 

Juni-Sept. 

MIMULUS. 
De Mlmulus-soorten worden ln den wannen 

bak in Maart uitgezaaid, onder glas verspeend 
en in Mei buiten uitgeplant. Daar het zaad 
zeer fijn is moet men het niet met aarde 
bedekken, doch eenvoudig aandrukken en 
een weinig begieten. Zoodra mogelijk moeten 
de plantjes worden verspeend. Door hare 
levendige kleuren zijn deze planten zeer ge¬ 
zocht ook vóór potcultuur. Bloeitijd Juni-Sept. 

15 0.20 

1714. cupreus, koperkl. oranje. . . 

1718. hybrldus grandiflorus Feuer- 
könig, vuurrood met geel, purper 

45 0.20 

gevlekt . . . .. 30 0.35 

1720. moschatus compactus Mus¬ 
kit sp la nt . 

1722. tigrinus, met schoone getijgerde 
bloemen. 

Hoog Per 
cM. lood. 

Per 
pakje. 

15 0.30 

30 0.20 

MIRABILIS. 
Deze planten hebben zeer opvallende bloe¬ 

men in allerlei kleuren en nuances. Ze 
worden in April in den warmen bak uitge¬ 
zaaid en In Mei op de perken geplant. Men 
kan ook in Mei buiten uitzaaien, doch dan 
bloeien ze later. De knollen die zij vormen 
kunnen op dezelfde wijze als Dahlia’s wor¬ 
den overwinterd en des voorjaars weer 
worden uitgeplant. Bloeitijd Juli-Aug. 

1724. Jalapa, Nachtschoonen, in vele 
kleuren gemengd.60 

1726. Jalapa Tom Thumb, zeer laag- 
groeiend, in vele kleuren gemengd 30 

f NEME SI A. 
De schoone groote bloemen dezer uit 

Engeland ingevoerde plant verschijnen in 
verschillende kleurschakeeringen van wit en 
geel tot oranje en karmijnrood. De plant 
moet echter met eenige zorg worden behan¬ 
deld en in Maart onder glas worden uitgezaaid. 
Bloeitijd Juli-Aug. 

1730. strumosa Suttonii, gem. . . 

1732. „ „ compacta 
nana. 

Laaggroelende, zeer rijkbloeiende variëteit. 

30 

20 

0.30 

0.40 

0.30 

0.25 

NEMOPH1LA. 
Door hare zoo frissche en teere kleuren 

zijn deze planten zeer aan te bevelen voor 
vroege perken. In den bloeitijd zijn ze als 
met een tapijt van bloemen overdekt. Ze 
worden in Maart of April op de perken ge¬ 
zaaid en bij het uitdunnen zorge men dat 
de planten 15 è 20 cM. tusschenruimte be¬ 
houden. Bloeitijd Juni-Aug. 

1736. atomaria Holborn Blue Bell, 
donkerblauw. 

1738. dlscoidalls, zwartbruin met 
witten rand. 

1740. inslgnis, prachtig hemelsblauw 

1742. maculata, wit met donkervio- 
lette vlekken. 

1744. gemengd. 

20 0.25 0.10 

20 0.20 0.10 

20 0 20 0.10 

20 0.20 0.10 

20 0.20 0.10 

Nemophila maculata. 
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NICOTIANA. 

Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

Per 
pakje. 

De verschillende Siertabak-soortcn worden 
liefst in den warmen bak uitgezaaid en niet 
vóór begin Juni uitgeplant. N.-affinis kan ook 
in Mei buiten worden gezaaid, doch bloeit 
dan wat later. 

Bloeitijd Juni-Aug. 

1746 affinis, witbloeiende Siertabak 
De bloemen dezer soort zijn zeer wel¬ 

riekend. 

75 0 30 0.10 

1748. colossea, Reuzentabak . . . 240 0.50 

1750. macrophylla gigantea . . . 120 0.10 
De beide laatste soorten zijn bladplanten 

en maken als zoodanig in groepen bij elkaar 
geplant een verrassend effect. 

1751. Sanderoe. 70 0.15 
Bene zeer schoone variëteit van de een¬ 

jarige Tabak. De plant brengt een groot 
aantal bloemen voort, die karmijnrose- ge¬ 
kleurd zijn en een doorsnede hebben van 
5 ó 6 cM. In tegenstelling met de N.-affinis, 
die hare bloemen overdag gesloten houdt, zijn 
de bloemen dezer soort den geheelen dag 
geopend. Zij voldoet in alle opzichten zoowel 
alleenstaand als in groepen. 

1752. Sanderce hybriden. 70 0.15 
Door onderlinge kruisingen en bevruchtin¬ 

gen zijn uit de vroeger ingevoerde Nicotiana i 
Sandera* variëteiten ontstaan, die thans in de 
volgende kleuren voorkomen: purper, wit, 1 
rosé, donker- en lichtrood, karmijnrood, zalm- 
kleurigrood en donkerblauw. 

1754. sylvestris. 240 0.15 
Zeer schoon voor alleenstaande plant, maar 

toch maakt deze in groepen het mooiste 
effect. Ze groeit 8 voet hoog en bloeit met 
zuiver witte, lange, eenigszins neerhangende 
bloemen. 

1 

Nicotiana S and eren. 

t NIGELLA. 
Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

Per 
pakje 

Dit plantje is zoo algemeen bekend, dat elke 
beschrijving overbodig kan geacht worden. 
Men zaait buiten half April. Bloeitijd Juni-Aug. 

1756. damascena fl. pl., Juffertje in 

7 groen. 30 0.20 0.10 

1757. damascena Miss Jekyll, nieuwe 
variëteit met hemelsblauwe bloemen 30 0.30 0.10 

N Y C VERIN IA. 
Laaggroeiend plantje, dat in Maart onder 

glas moet worden gezaaid. Bloeitijd Juni-Sept. 

1760. selaginoides, zeer rijkbloeiend 
en welriekend. 15 0.60 0.15 

De kleur der bloemen gaat van zuiverwit 
over in licht rosé of violet; in het midden 
oranjegevlekt. 

tOENOTHERA. 
Deze plant kan zich zeerforsch ontwikkelen. 

Men zaait in Maart-April in den kouden bak 
en plant in Mei uit op onderlingen afstand 
van 75 cM. Men kan ook einde April buiten 
uitzaaien. 

De bloemen hebben een fijnen geur en 
blijven, afgesneden, zeer lang goed terwijl de 
knoppen zich nog openen. Eene eigenaardig¬ 
heid van deze plant is nog, dat de bloemen 
zich eerst geheel openen in den namiddag. 
Bloeitijd Juli-Oct. 

1764. Lamarckiana. 90 0.20 0.05 

1766. rosea. 0.15 

* OXAJLIS. 
De Oxalis-soorten zijn zeer dankbaar bloei¬ 

ende plantjes, die veel voor randen worden 
gebruikt en ook geschikt zijn voor potcultuur. 
Men kan ze einde April of in Mei buiten 
uitzaaien en zorge bij het uitdunnen pl. m. 
15 cM. tusschenruimte te behouden. 

Bloeitijd Juli-Sept. 

1770. tropaeoloides, bruinachtig niet 
gele bloemen. 15 0.25 

1772. valdiviana, geel. 15 0.15 

t PAPAVER. 
De Papavers behooren tot de meest bekende 

en beminde zomerbloemen. De bloemen komen 
voor in allerlei kleurennuances. Ze laten zich 
zeer gemakkelijk kweeken ; men zaait ze half 
April op den kouden grond en zorgt voor 
behoorlijk op tijd uitdunnen. Ze kunnen niet 
tegen verplanten. Bloeitijd Juli-Sept. 

1774. Danebrog, scharlakenrood met 
zilverwitte vlekken. 45 0.25 0.10 

1776. glaucum, (Tulpenpapaver) . . 30 0.60 0.20 

Zuiver roodbloeiende Papaver, welke bij 
voorkeur in het najaar moet worden uitge¬ 
zaaid. Bloeit Juli-Aug. 

1780. Murselll fl. pl., wit met rood 
gesprenkeld. 30 0.25 0.10 

1782. Murselll fl pl., Mikado, 
dubbel wit met karmijn gestreepte 
bloemen. 60 0.30 0.15 

1784. Murselll fl. pl. splendens, 
schitterend rosé met wit .... 0.25 0.10 

1788. paeoniflorum fl. pl., gemengd 60 0.25 0.10 

1789. „ ,,Admiraal” . . 0.15 
De witte bloembladen dezer nieuwe, enkele, 

grootbloemige Papavers zijn omzoomd met 
een 2 cM. breeden rand van schitterend schar- 
lakenroode kleur. Deze kleuren zijn scherp 
begrensd en vormen dus een schoon contrast. 
Zeer geschikt voor groote groepen. 
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# 

fPlP AVER (vervolg). 

1792. Rhoeas Shirley, enkele, in ge¬ 
mengde kleuren. 

1793. somniferum fl. pl., in kleuren 
gemengd. 

1794. somniferum nanuni fl. pl. 
Cardinale, vuurrood. 

1795. somiilferum nanum fl. pl. 
White Swan, zuiverwit . . . . 

1796. somniferum nanum fl. pl., 
in k'euren gemengd. 

1797. umbrosum, scharlakenrood met 
zwarte vlekken . .. 

1798. Virglnia. 
Deze éénjarige enkelbloemige Papaver heeft 

groote witte bloemen, welke zachtrose gerand 
en gefranjed zijn. Voor vaasbouquetten is zij 
zeer aanbevelenswaardig, daar de bloemen 
zich, afgesneden, betrekkelijk lang goed 
houden. 

* PERILLA. 
De Perllla’s kunnen onder de beste sier- 

bladplanten worden gerekend en worden dik¬ 
wijls gebruikt voor randen om hooggroeiende 
bloemperken, als b.v. Canna’s, Dahlia's enz. 
Ze maken dan een zeer schoon effect. Men 
zaait ze einde Maart in den warmen bak, 
verspeent ze onder glas, terwijl ze dan in 
Mei kunnen worden uitgeplant. 

1799. nankinensis, bekende bruin- 
bladerige sierplant. 

P E T U NIA. 
De Petunia’s kunnen zonder twijfel tot de 

schoonstbloeiende planten worden gerekend, 
dank zij de groote verscheidenheid en de 
meest schitterende kleuren en vormen liarer 
bloemen. Zij bloeien den geheelen zomer 
aanhoudend door. Men kan ze voor allerlei 
doeleinden gebruiken, zooals voor perken, 
balcons, groote tuinvazen, versiering van oude 
muren en ruïnen enz. en vooral wat betreft 
de grootbloemige en dubbele soorten voor 
potcultuur. 

Daar de kweekwijze doodeenvoudig is, be¬ 
hoeft dit niemand af te schrikken om ze te 
zaaien. In Maart of April zaait men in een 
lauwwarmen bak in potten of zaaipannen 
gevuld met lichten tuingrond. Men moet ze 
later onder glas verspenen en na eenige weken 
uitplanten, hetzij in potten, hetzij op den 
kouden grond zoodra het weer dit toelaat. 
Op de perken moet men ze niet dichter 
planten dan 50 cM. Nog valt bij het zaaien 
op te merken, dat de zeer fijne zaden bijna 
ot in ’t geheel niet met aarde mogen worden 
bedekt. Indien men geen bak te zijner be¬ 
schikking heeft, kan men ook in potten in de 
kamer zaaien, om ze, zoodra de plantjes sterk 
genoeg zijn, te verplanten. Bij deze planten, 
vooral bij de dubbele, valt nog op te merken, 
dat men niet zooals dit dikwijls geschiedt bij 
het verspenen of verplanten de mooiste en 
zwaarste planten uitzoekt, daar deze meest¬ 
tijds bloemen van mindere qualiteit vóórt¬ 
brengen. Men kan van de mooiste soorten 
ook planten overwinteren in kamer of serre 
en dan in ’t voorjaar stekken. 

Bloeitijd Juli-Oct. 

1804. hybrida, gewone in schoone 
kleuren gemengd. 

1808. hybrida grandiflora, grootbloe¬ 
mige prachtsoorten. 

1816. hybrida grandiflora finibriata, 
gekartelde in de schoonste groot¬ 
bloemige soorten. 

1820. hybrida nanacompacta, prach¬ 
tige lage Petunia, gemengd . . 

Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

Per 
pakje. 

60 0.45 0.15 

90 0.25 0.10 

45 0.30 0.10 

45 0.30 0.10 

45 0.30 0.10 

0.25 0.10 
0.25 0.10 

Per 
lood. 

Petunia hybr. grandifl. finibriata. 

1824. hybrida grandifiora fl. pl., 
dubbel grootbloemige prachtsoorten 
gemengd. 

1826. hybrida grandiflora fimbriata 
fl. pl., dubbele gekartelde soorten 
gemengd. 

Hoog 
cM. 

45 

45 

45 0.15 * PHACELIA. 
Zeer schoon plantje met satijnblauwe klok- 

vormige bloemen; ook uitnemend geschikt 
voor randen. Men zaait in April-Mei op de 
perken en geve bij het uitdunnen de plantjes 
een tusschenruimte van circa 25 cM. 

Bloeitijd Juli-Scpt. 

1828. campanularia. 30 0.70 
1830. tanacetifolia 30 0.30 

Per 
pakje 

1 — 

1.— 

0.20 

0.10 

Prachtig bijenvoeder-gewas. 

tPHLOX DRUMMOND!. 
De Phlox Drummondi kan zonder twijfel 

tot de schoonste en dankbaarste zomerbloe¬ 
men worden gerekend. Door het groote aantal 
variëteiten, dat thans bestaat, maar waaruit 
ik echter alleen de beste en meest uiteenloo- 
pende heb gekozen, kan men met deze planten 
de meest kleurrijke perken maken. De kweek¬ 
wijze is zeer eenvoudig. Men kan ze zaaien 
op den kouden grond in April-Mei en bij het 
uitdunnen de planten een tusschenruimte van 
pl.ni. 15 cM. laten behouden. Ook zaait men 
ze in Maart-April in den kouden bak; zoodra 
de planten eenige blaadjes hebben, kan men 
ze op de perken zetten en ze nog wat meer 
ruimte geven, b.v. 25 centim. Om laat in het 
najaar nog Phloxbloemen te kunnen snijden 
voor bouquetten, zaait men ook nog in ’t begin 
van Juni. Bloeitijd Juli-Oct. 

45 

45 

45 

45 

1.20 0.20 

0.75 

0.80 

0.30 

1832. in schoone kleuren gemengd 

1834. cuspidata, met spits toeloo- 
pende bloembladen in schoone 
kleuren gemengd. 

1836. fimbriata, met franjeachtige 
bloembladen in schoone kleuren 
gemengd. 

1838. grandiflora, grootbloemige 
prachtsoorten gemengd. 

1840. grandiflora alba, zuiver wit . 

1842. „ atro-purpurea . . 
1844. „ brillant . . . . 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

0.90 0.20 

0.35 

0.40 

1.— 0.25 

0.35 

0.35 

0.35 
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fPHLOX MtUMMONDI (vervolg). 

1846. grandiflora striata coerulea, 
blauw gestreept 

1850. grandiflora isabellina, isabel- 
lageel. 

1852. grandiflora kermesina aïbo- 
oculata, karmijnrood met wit oog 

1856. grandiflora violacea albo- 
oculata, violet met wit oog . . . 

1858. grandifiora splendens, schit¬ 
terend scharlakenrood met wit cog 

1862. nana compacta, prachtige lage 
soorten gemengd. 

1864. natia compacta atro-purpurea, 
purperrood. 

1868. nana compacta coerulea stel» 
lata, helderblauw met wit oog . . 

1870. naiia compacta nivea „Schnee- 
ball”. 

1872. Heynholdi. 

1874. Hoi tensiaeflora, in vele kl. gem. 

PORTULACA. 
Voor bloemperken kunnen de Portulaca’s 

met hare levendig gekleurde bloemen, vooral 
op zonnig gelegen plaatsen niet genoeg wor¬ 
den aanbevolen. Hetzij men buiten zaait of 
in den bak, moet er steeds aan worden ge¬ 
dacht, dat dit zaad weinig of niet met aarde 
mag worden bedekt. Wil men direct op de 
perken zaaien, zoo doet men dit niet dan na 
half Mei bij gunstig weder. Zekerder is men 
evenwel, wanneer men in den bak zaait om¬ 
streeks half April en ze ook na het verspenen 
onder glas houdt. Men kan de plantjes dan 
half Mei of begin Juni, naar gelang van het 
weder op de perken zetten en zorge voor 
een afstand van 15 ü 20 cM. Bloeitijd Juli-Sept. 

1878. grandiflora, enkel in vele kleu¬ 
ren gemengd, kruipend. 

1886. grandiflora fl. pl , dubbele 
prachtsoorten, gemengd .... 

Zeer schoon voor perken, niettegenstaande 
er bij het uitzaaien dezer soort altijd nog 
een gedeelte enkelbloemige exemplaren zijn. 

f r e s E D A. 
De Reseda’s zijn zoo algemeen bekend, dat 

hierover niet veel behoeft te worden gezegd. 
Men zaait in den vollen grond in de eerste 
helft van Mei. Om het lang doorbloeien t<? 
bevorderen moet men geregeld de uitgebloeide 
takjes afsnijden. Bloeitijd Juni-September. 

1892. odorata grandiflora (amelio- 
rata), gewone grootbloemige Reseda 

1894. odorata grandiflora multiflora 
compacta, lage, gedrongen variëteit 

1900. odorata grandifl. eximia, wit 

1901. „ „ üabrielle . 

1902. „ „ Machet, ge¬ 
drongen groeiwijze met groote 
bloemen. 

1904. odorata grandifl. Machet 
goudgeel. 

1905. odorata grandifl. Machet 
Witte Parel. 

Nieuwe variëteit van een krachtige, gedron¬ 
gen groei; zij bloeit met mooi-gevormde dikke, 
witte bloemtrossen, welke flink boven het 
donkergroene loof uitkomen. 

Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

Per 
pakje. 

45 0.35 

45 0.35 

45 0.35 

45 0.35 

45 0.40 

20 1.90 0.50 

20 0.60 

20 0.60 

20 0.60 

20 0.40 

0.45 

1.20 0.30 

0.45 

30 

« 

0.30 0.10 

0.60 0.15 

30 0.35 0.10 

30 0.50 0.15 

20 1.— 0.25 

20 0.25 

20 0.30 

Reseda odorata grand, roode Goliath. Hoog Per Per 
cM* lood. pakje. 

1906. odorata grandiflora roode 
Ciolialh. 30 1.25 0.30 

Deze extra grootbloemige Reseda heeft een 
gedrongene kandelaber vormig* groeiwijze. De 
hclderroode bloemstruiken groeien recht op¬ 
waarts en hebben bij een lengte van 18 cM. 
menigmaal een doorsnede van 6l/s cW. Deze 
variëteit stelt zoowel door haar schitterende 
kleur als door haar ongeëvenaarden geur 
zoozeer alle Reseda-soorten in de schaduw, 
dat ze zonder eenig voorbehoud de schoonste 
van allen mag genoemd worden. De bloemen 
blijven, wanneer ze afgesneden zijn, in water 
8—10 dagen goed. 

1907. odorata grandifl. witte Goliath 30 1.25 0.30 
Eene witte variëteit der voorgaande, welke 

voor enkele jaren werd ingevoerd. Beiden 
hebben geheel dezelfde gedrongen groei¬ 
wijze. De talrijke, rechtopstaande stengels 
zijn van uiterst sterke en lange trossen 
voorzien, die door haar witte kleur in ver¬ 
binding met het glanzend-frisch groene loof 
een fraai effect vormen. De bloemtrossen van 
deze zijn belangrijk sterker dan die der „Witte 
Parel,” terwijl ook de kleur zuiverder is. In 
samenstelling met Roode Goliath levert zij 
een verrassenden aanblik. (Zie afb. blz. 101.) 

1908. odorata grandifl. Victoria, 
donkerbruinrood. 30 0.45 0.15 

1909. in soorten gemengd .... 0.30 0.10 
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Reseda odorata grandiflora witte Goliath. 

(Zie beschrijving blz. 100.) 

RICINUS. 
Voor groote perken zijn deze reusachtige 

snelgroeiende bladplanten ten zeerste aan tc 
bevelen. Ze hebben een eenigszins tropisch 
voorkomen; wil men ze goed tot ontwikke¬ 
ling zien, zoo moet men den grond flink 
mesten. Men zaait de pitten half Mei op 
den kouder, grond. 

1910. borboniensis arboreus, Won¬ 
derboom . 

1912. Qibsoni. 
Deze variëteit, die tot 2 Meter hoog kan 

groeien, heeft prachtige donkerroode bladeren 
niet metaalachtigen glans. 

1914. sanguiiieus. 
Groeit tot 2 Meter hoog en heeft bloed- 

roode vruchten. 

1916. zanzibariensis, gemengd . . 

t SALPICLOSSIS. 
Deze planten hebben zeer schoone, grillig 

gekleurde bloemen; zij laten zich niet gemak- 
kelijk verplanten en worden begin Mei op 
een warm plekje uitgezaaid. Bloeitijd Juli-Sept. 

1920. varlabilis grandiflora, in vele 
kleuren gemengd. 

1922. variabilis nana, lage in vele 
kleuren gemengd. 

1924. varlabilis superbissima . . . 
Eene variëteit van de bekende Salpiglossis 

variabilis. De kleur dezer nieuwe Keizer 
Salpiglossen variëert van rosé tot donker- 
scharlaken, terwijl ook helderblauw en goud¬ 
geel wordt aangotroffen. 

Hoog 
cM. 

120 

150 

75 

30 

75 

Per 
lood. 

Per 
pakje. 

0.25 

025 

0.20 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

Salpiglossis variabilis. 

tSALVIA. 
De Salvia's kunnen in het voorjaar in kas 

of bak gezaaid worden, om in Mei buiten te 
worden uitgeplant. Ze bloeien het eerste jaar 
uit zaad van Juli tot het gaat vriezen ; het 
zijn half vaste planten. 

1926. cocciiiea.30 

Per 
lood. 

Met schoone vuurroode bloemen. 

SAPONARIA. 
Kruipend plantje, dat zeer rijk bloeit. Men 

zaait op den kouden grond in Maart of April. 
Bloeitijd Juli-Oct. 

1934. multiflora, rosé. 

1936. „ alba, wit ... . 
15 

15 

0.20 

0.20 

t SCAIIIOSA. 
De Scabiosa's laten zich uiterst gemakkelijk 

kweeken. Men zaait ze in April-Mei, hetzij 
direct op de perken of eerst op een bed om 
ze later uit te planten. Ze hebben dit voor¬ 
deel, dat het verplanten zonder eenig nadeel 
kan geschieden, en men kan daarmede zelfs 
wachten tot dat de eerste bloemen ver¬ 
schijnen. Een paar malen flink begieten is 
voldoende om de planten te laten door¬ 
groeien. Men geeft ze een tusschenruimte 
van 40 cM. Bloeitijd Juli-Oct. 

1942. candidissima plena . . . . 
Dubbele witte bloemen, extra mooi voor 

bouquetten. 

1946 atropurpurea major grandi- 
flora fl. pl., met groote en dubbele 
bloemen, in vele kleuren gem. . . 

1948. atropurpurea nana fl. pl., laag 
in vele kleuren gemengd .... 

60 

60 

30 

0.40 

0.30 

f SCHIZANTHUS. 
Deze planten hebben zeer eigenaardig ge¬ 

vormde en fraai gekleurde bloemen, die eenigs¬ 
zins aan vlinders doen denken, waardoor ze 
zeer gezocht zijn voor bóuquetten. Men zaait 
in April-Mei op den kouden grond. Ook kan 
men ze met succes in potten kweeken. Bloei¬ 
tijd Juli-Oct. 

1952. hybridus grandiflorus . . . 
Eene in de laatste jaren ingevoerde prach¬ 

tige variëteit die zoowel voor potcultuur als 
voor perken geschikt is. De pl.in. 30 cM. 
hooge, pyramidaal gevormde planten zijn over¬ 
dekt met een menigte in alle denkbare kleu¬ 
ren voorkomende op Orchideeën gelijkende 
bloemen. 

30 0.75 

Per 
pakje. 

0.20 

0.05 

0.05 

0.20 

0.15 

0.10 

0.20 

7 
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* SENECIO. 

Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

Per 
pakje. 

Uitmuntend plantje voor randen, dat bijna 
op eiken grond groeit. Men zaait in April- 
Mei op den kouden grond en geve bij liet ver¬ 
planten minstens 40 50 cM. tusschenruimte, 
waardoor de planten zich beter zullen ont¬ 
wikkelen dan wanneer ze te dicht staan. De 
afgesneden bloemen blijven in water zeer lang 
goed. De bloemen komen voor in de meest 
verschillende nuances van rosé, lila, violet, 
rood tot wit. Bloeitijd Juli-Oct. 

1964. elegans namis plenissimus, in 

vele kleuren gem. 20 0.25 

1966. elegans plenissimus, in kleu¬ 
ren gemengd. 20 0.25 

1968. elegans pomponicus fl. pl., in 

gemengde kleuren. 20 

* 

0.25 

Allerliefste variëteit met dubbele kleine 
ronde bloemen. 

SIL E N E. 

Daar de Silene's tot de vroegstbloeiende 
planten behooren, worden ze veelvuldig ge¬ 
bruikt voor het beplanten van voorjaarsper- 
ken, waarvoor ze door den grooten rijkdom 
van bloemen uitnemend geschikt zijn. Als een 
perk hiervan in vollen bloei is, ziet men let- 
terlijk-niets dan bloemen, ofschoon men ze 
ook wel in 't voorjaar kan zaaien, en ze dan 
natuurlijk later bloeien, voldoet najaars- 
zaaiïng het best. Men zaait einde Juli of 
Augustus, verspeent de plantjes op 15 cM. 
afstand en plant ze begin Oclober op de 
perken met een tusschenruimte van 30 cM. 
Men moet ze met dennentakken of ander 
licht materiaal voor strenge vorst dekken. 
Bloeitijd Mei of Juli. 

1972. pendula compacta, rood . . 15 0.30 0.10 

1974. „ „ alba, wit . 15 0.30 0.10 

1976. „ „ fl. pl., 

dubbel rosé. 15 0.40 0.15 

1980. pendula compacta fl. pl. Per¬ 

zikbloesem, zeer compact en extra 

dubbel. 30 0.20 

1982. pendula Bonnetti, donker 

purperrood. 30 0.30 0.10 

1984. pendula ruberrima, donkerrood 30 0.30 0.10 

t TAGETES. 

De Afrikanen zijn zeer algemeen bekende 
zomerbloemen, doch daarom niet minder in 
waarde voor den bloemenliefhebber. Ze ver- 
eisciien bizonder weinig zorg en de afge¬ 
sneden bloemen blijven lang frisch. De 
planten laten zich zélfs wanneer ze reeds 
volop in knop zijn nog met succes verplanten. 
Men zaait ze einde April op een warm bed 
en verspeent ze op tijd, om ze einde Mei of 
tegen den tijd dat ze beginnen te bloeien, 
met kluitjes op de perken te zetten. De hooge 
soorten geve men 50 cM., de lage 30 cM., tus¬ 
schenruimte. Na het planten moet men flink 
aangieten. Bloeitijd Juli-Sept. 

1996. erecta aurantiaca plena, hooge 
Afrikaan, met oranjebloem . . . 75 0.60 0.15 

1998. erecta Eldorado, hooge Afri¬ 
kaan, met enorm groote oranje bl. 100 0.60 0.15 

2000. erecta fl. pl., hooge dubbele 

Afrikanen, in gemengde kleuren . 75 0.50 0.15 

2001. halfhooge Fransche hybriden, 

^ in prachtige soorten gemengd . . 40 0.80 0.20 

2002. patula nana fl* pl. Electrisch 
licht. 45 0.80 0.20 

Zwavelgeel met bruine streepen. 

2003. patula naiia Goudrand, enkele, 
purperbruin met goudgelen rand . 

Hoog 
cm; 

30 

Per 
lood. 

0.60 

Per 
pakje. 

0.15 

2004. patula nana Legioen d’Hon- 
neur, lage enkelbloemige Afrikaan, 
geel mei bruine vlekken .... 30 0.60 0.15 

2006. patula iiana fl. pl., lage Afri¬ 
kaan, in gemengde kleuren . . . 30 0.60 0.15 

2008. signata pumila, zeer laag, rijk- 
bloeiend met schoon geteekende, 
oranje en bruingekleurde bloemen 20 0.80 0.20 

TROPAEOLUM. 

(Lage Oost-lnd. Kers). 

De laaggroeiende Oost-lnd. Kers kan begin 
Mei worden gezaaid op den kouden grond. 
Bloeitijd Juli-October. 

20)2. ma jus nanum, lage Oost-lnci. 
Kers, in kleuren gemengd . . . 30 0.20 0 10 

2014. majus nanum Aurora, donker¬ 
geel met bruine vlekken .... 30 0.20 0.10 

2016. majus nanum Emp'ress of 
India, met donkere bladeren en 
scharlakenroode bloemen .... 30 0.30 0.15 

2018. majus nauum King Theodore, 
zwartrood. 30 0.30 0.15 

2020. majus nanum Peari, geelachtig 
wit. 30 0.20 0.10 

2021. majus nanum King of Tom 
Thumbs, vurig scharlaken met 
donker blad. 30 0.30 0.15 

2022. majus nanum Spencer, in 
prachtige kleuren gemengd . . . 30 0.30 0.15 

t VERBENA. 

De Verbena's met haar schitterend gekleurde 
bloemen, die den geheelen zomer doorbloeien, 
leenen zich bij uitstek voor bloeiende perken. 
Men zaait einde Maart in den bak, verspeent 
de jonge plantjes onder glas, hetzij eenvoudig 
in den bak of in potjes en plant ze half Mei 
op de perken met een tusschenruimte van 
30 cM. De laaggroeiende verscheidenheden 
kan men iets dichter planten. Wanneer men 
begin Mei op den kouden grond zaait, zullen 
de planten in den nazomer bloeien. 

Bloeitijd Juni-Septernber. 

2024. hybrida, in vele kleuren gem. 30 1.— 0.20 

2026. „ coccinea, in roode 
variëteiten . ,. 30 0.30 

2028. liybrida grandiflora, in groot- 
bloemige prachtsoorten gemengd . 30 1.20 0.25 

2030. hybrida aurikelbloemige, 
schoone variëteiten, met wit oog . 30 0.30 

2032. hybrlda candidissima zuiver 
wit. 30 0 30 

2034. hybrida Defiance, scharlakenr. 30 0.30 

2036. „ grandiflora Mammuth, 
in kleuren gemengd. 30 0.40 

2037. hybrida Purpermantel, don¬ 
kerpurper met wit. 30 0.30 

2038. hybrida compacta, laaggr. in 
vele prachtsoorten gemengd . . . 20 0.50 
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Hoog Per Per 

VIOLA 

TRICOLOR MAXIMA. 
De beste tijd van zaaien voorde grootbloe- 

inige Viooltjes is einde Juli in den vollen 
grond. Zoodra de planten cenige blaadjes 
hebben, verspeent men ze in goeden grond 
op een afstand van 10 centimeter om ze later, 
b.v. in de laatste helft van October, met een 
kluitje op de perken te zetten, na deze eerst 
flink te hebben bemest. Men plant ze dan 
op 30 centim. afstand van elkaar. Bij strenge 
koude is het goed ze met eenige ruigte of 
dennentakken licht te bedekken. Op deze 
wijze behandeld, zullen d? bloemen hare vol¬ 
komen grootte bereiken. Men kan ze ook in 
’t voorjaar zaaien, maar de bloemen worden 
dan veel kleiner. Bloeitijd Maart-Juli. 

2044. Grootbloemige Engelsche Pen¬ 
sées of Viooltjes in vele kleuren 

cM. lood. pakje. 

gemengd. 15 0.75 0.15 

2046. alba pura (Sclineewittchen), 
zuiver wit. 15 1.75 0.30 

2048. Cardinal, prachtige bruinroode 
kleur. 15 1.75 0.30 

2050. Feuerkönig, zeer schoon geel 
niet purperkleurig en bruin oog . 15 1.50 0.25 

2051. Kaiser Friedrich, zeer donker 
met gelen rand. 15 1.50 0.25 

2052. Kaiser Wilhelm, donker blauw 
met purperviolet oog. 15 1.50 0.25 

2054. Lord Beaconsfield, purper- 
violet, bovenste bloembladeren wit 15 1.20 0.20 

2055. Météor, prachtig donkerbruin- 
rood. 15 1.75 0.30 

2056. nigra Dr. Faust, zwart . . . 15 1.50 0.25 

2058. Bugnot’s prachtsoorten, in 
vele nuances met groote vlekken 15 2.50 0.40 

2060. Cassier’s grootbloemige drie- 
en vijfvlekkige prachtsoorten gein. 

2062. Odier, schoone vijfvlekkige 

15 2.— 0 35 

Fransche Pensées in vele nuances 15 2 25 0.40 

2063. Pauwenoog, lichtblauw met 
oog en witten rand. 15 1.75 0.30 

2064. Trimardeau, Reuzenpensces, 

gemengd. 
Uit Frankrijk ingevoerde pensées, welke 

zich kenmerken door gedrqngen groeiwijze 
en buitengewoon groote bloemen, die meestal 
met groote vlekken zijn geteekend en in 
verschillende kleuren voorkomen. De bloe¬ 
men hebben een middellijn van 7 ü 10 cM. 

15 1.— 020 

2066. Trimardeau Adonis, helder- 
blauw met wit hart ...... 15 2.— 0.30 

2068. Trimardeau atro-purpurea, 
donkerpurperrood. 

2070. Trimardeau candidissima, zui- 

15 2 — 0.30 

ver wit. 15 2 — 0 30 

2072. Trimardeau (ioldelse,goudgeel 

VISCARIA. 
Dit laaggroeiende plantje kan buiten wor- 

den uitgezaaid. Bloeitijd Juni-Augustus. 

15 2 — 0.30 

2076. cardlnalis, magentarood . . . 30 0.30 0.10 

2078. oculata candida, zuiverwit . . 30 0.30 0.10 

2080. „ hybrida, gemengd . . ; 30 0.30 0.10 

Hoog Per Per 

WHITLAVIA. 
cM. lood. pakje. 

Men zaait deze plantjes begin Mei op de 
perken. De aardige heldergekleurde klokvor- 
mige bloempjes verschijnen reeds zeer vroeg 
en in grooten getale. Bloeitijd Juni-Aug. 

2088. grandiflora gloxinioides, wit 
met blauwgevlekte klokjes . . . 30 0.10 

f ZINNIA. 

De Zinnia's behooren tot de meest bekende 
zomerbloemen. Men zaait ze op een warm 
plekje in den tuin omstreeks half April en 
zoodra de planten eenige blaadjes hebben, 
verspeent men ze, hetzij direct op de perken 
of nog beter eerst op een bed om ze later 
met een kluitje te verplanten. Men geve de 
planten 40 a 50 centimeter tusschenruimte. 

Bloeitijd Juli-October. 

2090. elegans, enkele en halfdubbele 
gemengd. 60 0.60 0.20 

2096. elegans fl. pl., dubbele in vele 
kleuren gemengd. 60 1.— 0 30 

2098. elegans fl. pl. „Roodkapje,” 
vuurrood, prachtig gevormd . . . 60 0.50 

2100. elegans grandiflora robusta 
fl. pl., reuzenbloemige gemengd . 75 1.60 0.50 

2102. elegans fl. pl. Tom Thumb, 
Dwerg-Zinnia's in pracht soort en 
gemengd. 30 0.50 

2104. liaageana fl. pl., dubbele gele 
variëteit. 30 Ü.50 

2106. elegans striata fl. pl., ge¬ 
streepte, gemengd . 60 0.50 

Zinnia elegans fl. pl. 
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Zaden van Klimplanten. 

ARISTOLOCHIA. 
Prachtige klimplant, die in den bak wordt 

uitgezaaid en sterk groeit. Meestal bloeit ze 
reeds het eerste jaar. 

2112. elegans. 
Zeer rijkbloeiend 

bloemen. 
met bruine en gele 

COBAEA. 
Voor bedekking van muren wordt deze 

snelgroeiende plant met succes gebruikt. De 
groote klokvormige bloemen zijn eerst groen 
doch kleuren zich spoedig prachtig violet¬ 
blauw. Men zaaie begin April in den bak. 

2122. scandens. 

ECCREMOCARPUS 
(CALAMPEL1S). 

In Maart in den warmen bak uitgezaaid 
en daarna verspeend worden de plantjes 
begin Mei buiten geplant. Het is een der 
schoonste klimplanten met tallooze oranje¬ 
kleurige bloemen en zeer geschikt voor be¬ 
dekking van muren en schuttingen. 

2126. scaber. 

HUMULUS. 
Deze plant groeit snel en zeer hoog, is 

goed bestand tegen het weder en daardoor 
vooral geschikt tot het bedekken van prieel¬ 
tjes, welke op open plaatsen zijn gelegen. 
Men zaait in April op den kouden grond. 

2130. japonicus, Jap arische Hop, . . 

2132. „ fol. var. 
Met witbonte zilverachtige bladeren. Maakt 

een prachtig effect. 

IPOMAEA. 
Deze plant wordt ook wel klimmende Con- 

volvuluS genoemd en is bizonder geschikt 
voor balkons. Zij is zeer gemakkclijk te 
kweeken en wordt voor dat doeleinde in April 
in groote potten of zinken bakken met aarde 
gezaaid. 

2140. purpurea, in gemengde kleuren 

2142. „ fl. pl., gemengd . . 
Dubbele variëteit der voorgaande. 

Bloei¬ 
tijd. 

7—10 

7—10 

7—10 

Per 
lood. 

7—10 

7—10 

7—10 

7—10 

0.25 

0 35 

Bloei¬ 
tijd. 

7—10 

7—10 

7—10 

7—10 

7—10 

7—10 

7—10 

7-10 

Per 
lood. 

0.35 

0.35 

0.40 

0.35 

0.40 

0.40 

0.40 

0.35 

Per 
pakje. 

0.20 
0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

Per 
pakje. 

0.35 

0.30 

0.20 

0.20 

0.20 

t LATHYRUS ODORATÜS. 
Deze welriekende erwten kunnen evenals 

de doperwten worden gekweekt en half April 
bij erwtenrijs of gaasdraad worden gezaaid. 
Ze hebben gaarne veel zon, doch vereischen 
verder niet de minste zorg. Zeer schoon voor 
bouquetten. 

Ook andere, niet in deze Catalogus ge¬ 
noemde soorten, zullen op verlangen gaarne 
geleverd worden. 

ECKFORDS HYBRIDEN 

grootbloemige. 

2143. Agnes Eckford, rosé .... 

2145. Aurora, wit, oranje gestr. . . 

2147. Bolton’s Pink, schitterend 
zalmkleurig rosé. 

2148. Coccinea, prachtig kersrood . 

2149. Dainty, wit met rosé; lang- 
stelig. 

2150. Dorothy Eckford, grootbloemig 
zuiver wit. 

2151. Duke of Westminster, helder 
purper, violet getint; grootbloemig 

2152. Qeorgeous, helder rosé, oranje 
getint. 

Calampelis scaber aurea. Lathyrus Mont Blanc. 
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LATHYRUS 0D0RATUS (vervolg). 

2153. Henry Eckford, prachtig oranje 

rosé. 

2154. King Edward VII, helderrood, 
grootbloemig. 

2155. Lady Grisel Hamilton, licht 
heliotroop met lavendelblauw . . 

2156. Loveley, prachtig rosé schar¬ 
laken, grootbloemig. 

2157. Mars, schitterend karmozijn 

2158. Mont Blanc. 
Prachtige, zeer vroeg bloeiende variëteit 

met groote zuiver witte bloemen. 

2159. Salopian, met goedgevormde 
groote bloemen van een schitterend 
karmozijn roode kleur. 

2162. Eckfords hybriden, in vele 
kleuren gemengd . per ons f 2.— 

2163. PR/ECOX, in schoone kleuren 
gemengd. 
De Lathyrus praecox is zeer geschikt om 

te vervroegen. In het voorjaar op den kouden 
grond gezaaid, bloeien ze ook aanmerkelijk 
vroeger dan de andere variëteiten. 

+LATHYRUS ODORATIJS, 

SPENCER TYPEN. 

Nieuwe Lathyrus-klasse, welke zich onder¬ 
scheidt door bizonder groote breede, ge¬ 
golfde bloemen. 

2164. Asta Ohn, lilarose. 

2165. Countess Spencer, brillant 
scharlaken rosé; zeer langstelig . 

2167. Flora Norton, helderblauw. . 

2168. Helen Lewis, zalmkl. oranje . 

2170. King Edward, donker schar¬ 
laken . 

2171. Marie Corelli, karmozijn rosé, 
prachtig. 

2172. Maud Holmes, karmozijn . . 

2173. Mrs. Cuthbertson, rosé en wit 

2174. Nora Unwln, zuiverwit . . . 

2175. Spencer Typen, prachtmengsel 
per ons f 3.75 

MAURANDIA. 
Deze sierlijke klimplant verlangt buiten 

een warm plaatsje tegen een muur op het 
zuiden. Ook wordt zij veel in potten gekweekt 
aan een hekje of eenige stokjes te zaïnen 
gebonden. Met moet in Maart in den bak 
uitzaaien. 

2176. In schoone soorten gemengd . 

Bloei- Per Per Bloei- Per Per 
tijd. lood. pakje. 

MINA. 
tijd. lood. pakje. 

De bloemen dezer schoone klimplant zijn 

7—10 0.40 i 0.20 

eerst hoog rood, welke kleur bij het ontluiken 
in oranjegeel en later in geelachtig wit over- 
gaat. Deze moet eveneens onder glas worden 
gezaaid. 

7-10 0.40 0.20 2177. lobata. 7—10 0.25 

7—10 0.40 020 PASSIFLORA. 
Deze algemeen bekende Passiebloem moet 

7—10 0.40 0.20 
worden uitgezaaid in den bak. Ze vereischt 
niet heel veel zorg, wanneer men slechts 
niet te schralen grond neemt. 

7-10 0.35 ! 0.20 2178. coerulea. 7—10 0.30 
7-10 0.35 0.20 Zeer rijkbloeiend met lichtblauwe bloemen. 

THUNBERGIA. 
Deze plant wordt bijna uitsluitend als 

hangplant in potten gekweekt. De helder- 

7-10 0.35 0.20 
gekleurde bloemen hebben van binnen een 
zwarten vlek. Zij wordt in den bak gezaaid. 

2182. alata, in gemengde kleuren 7—10 0.60 0.20 
7—10 0.30 0.15 

TROPAEOLUM. 
7-10 0.45 (Klimmende Oost-Ind. kers). 

De Oost-Ind. kers wordt einde April buiten 
gezaaid. Nog beter is het om onder glas te 
zaaien en in Mei buiten te planten. 

2190. majus, in vele kleuren gemengd 
per ons f 0.90 7-10 0.15 0.10 

2192. majus Chamaeleon. 7-10 0.20 0.10 
Deze brengt aan één tak bloemen van ver¬ 

schillende kleuren voort. 

2194. majus Prins Hendrik, zeer 

7-10 0.70 0.35 schoon . 7-10 0.20 0.10 
2196. lobbianum, in vele kleuren 

7-10 0.80 0.40 
gemengd.. 

2198. lobbianum hederaefolium, 

7-10 0.20 0.10 

7-10 

7-10 

0.75 

0.80 

0.40 

0.40 

(klimopbladerig). 
Zeer schoone variëteit met bladeren van 

7—10 0.30 0.15 

een donkere metaalkleur, die een eigenaardig 
contrast vormen met de scliarlakenroode 

7-10 080 0.40 
bloemen, die in groote menigte zich ver- 
toonen. Ze komt goed op uit zaad. Zeer 
geschikt voor plantenhangers, potten enz. 

2199. lobbianum Koningin hybriden, 
7-10 

7-10 

0.75 

0.75 

0.40 

0.40 

bontbladerige variëteiten in pracht¬ 
mengsel . 7—10 0.25 0.15 

2200. lobbianum Margarite . . . 7-r~10 0.25 0.15 
7—10 0.70 0.35 Van binnen heldergeel, 'bloedrood gevlekt o

 
o

 

7 
7 

0.90 

0.50 

0.45 

0.25 

en gestreept. Het loof is donker met blauw¬ 
achtige tint. 

2202. peregrinum (canariënse) . . 7-10 0.30 0.15 

Zeer fraaie, snelgroeiende klimplant met 
kanariegele bloemen. 

SIERK AL AB ASSEN. 
Wat de kweekwijze der Sierkalabassen 

betreft, verwijs ik naar hetgeen op bladz. 79 
over de Pompoenen is gezegd. 

2204. groote soorten, gemengd . . 0.35 0.15 

0.30 2206. kleine „ „ 0.35 0.15 
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f Zaden van Immortellen of Stroobloemen. 

Deze worden hoe langer hoe meer gebruikt, daar ze ons een duurzaam genot kunnen verschaffen in een tijd des 

jaars, waarin frissche bloemen zeldzaam zijn. Onderstaancl vindt men eene keus der beste soorten, die gemakkelijk 

kunnen worden gedroogd en geschikt zijn tot het maken van winterbouquetten. Men snijde de bloemen af op een 

zonnigen dag, zoodra ze in vollen bloei zijn en hange ze eenige weken onderstboven op een droge plaats. De 

hier aangebodene soorten kunnen alle begin Mei op den kouden grond worden uitgezaaid en behoorlijk uitgedund. 

Men geve ze een eenigszins warm en beschut plekje in den tuin en zoo mogelijk zandigen grond. Ammobium en 

Gomphrena geven de voorkeur aan een uitzaaiïng onder glas, daar deze anders eerst laat in bloei komen. Bloeit. Juli-Sept. 

Hoog Per Pc r Hoog Per 
cM. lood. pakje cM. lood. 

ACROCLINEUM. 2228. bracteatum album, wit . . . 40 0.40 

2230. „ roseum, rozerood 40 0.40 
2208. album, wit. 45 0.40 0.10 

2232. monstrosum fl. pl., dubbele 
2210. „ fl. pl., dubbel wit . . 45 0.50 0.15 immortellen, gemengd. 45 0.50 

2212. roseuiu, rozerood. 

2214. „ fl. pl., dubbel rozerood 

2216. gemengd. 

45 0.30 

0.50 

0.35 

0.10 

0.15 

0.10 

2234. monstrosum nanum plenissi- 
mum, gemengd. 

Laaggroeiend -met dubbele bloemen. 

30 0.60 

45 

RHODANTHE. 
AMMOBIUM. Van alle stroobloemen zijn het de Rho- 

danthes en vooral de R. Manglesi, welke den 
Met hare witte bloemen uitmuntend ge- liefhebber de meeste voldoening geven. Zij 

schikt tot het maken van winterbouquetten. zijn zeer gemakkelijk te kweeken en zoowel 
geschikt in bouquetten van levende als van 

2218. alatum grandiflorum .... 60 0.35 0.10 gedroogde bloemen. 

2244. maculata, rosé met donkeren 
rand. 20 0.60 

GOMPHRENA. 
2246. maculata alba, wit. 20 0.60 

Deze vormt gedrongen planten, die geschikt 
zijn voor potcultuur. Zooals boven aan deze 2248. Manglesi, roserood. 20 0.60 
rubriek is gezegd, moeten ze onder glas 
worden gezaaid en verspeend. In Juni plant 2250. „ fl. pl., met schoone 
men ze uit. dubbele bloemen. 20 

2226. globosa, in diverse kleuren 30 0.20 2252. gemengd. 20 0.50 

HELICHRYSUM. XERANTHEMUM. 

Dit zijn de meest bekende van alle stroo¬ 
bloemen. De bloemen moeten afgesneden 
worden wanneer ze nog niet geheel open 

Deze kunnen tot de meest bekende stroo¬ 
bloemen worden gerekend. Men zaait ze in 
April—Mei en ze bloeien dan Juli—October. 

zijn en moeten dan als gewoon op een koele 
plaats onderstboven worden opgehangen. 2258. annuum, in soorten gemengd. 45 

Per 
pakje 
0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.30 

0.15 

0.35 
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fZaden van Siergrassen. 

Evenals de Immortellen, leveren ook de siergrassen een onschatbaar materiaal zoowel voor groene, als voor 

gedroogde bouquetten, daar zij zeer lang kunnen bewaard worden en de meeste met haar sierlijke pluimen of 

aren een zeer schoon effect maken. De afgesneden bloemaren worden evenals de Immortellen behandeld. De 

meeste siergrassen kunnen in Augustus worden gezaaid en zullen dan het volgend jaar beter groeien en 

bloeien dan bij voorjaarszaaiïng. Wil men echter in het voorjaar zaaien, zoo moet men dit in Maart—April doen. 

Bloeitijd Juli—October. 

AGROSTIS. 
Hoog 
cM. 

Per 
lood. 

Per 
pakje. OOÏX. 

Hoog 
cM. 

Dit is een der fijnste siergrassen, zóó fijn, 
dat, in bouquetten gebruikt, deze er uitzien 
alsof ze met een doorzichtig waas zijn bedekt. 

2268 nebulosa, Struisgras .... 30 0.25 

De eigenaardige harde roode vruchtjes geven 
aan deze plant een aardig effect. Zij hangen 
aan dunne steeltjes en zijn daardoor steeds 
in beweging. 

2270. pulchella, zeer schoon . . . 45 0.15 2294. Lacrymae, Jobstranen .... 60 

AVENA. ER AGROSTIS. 

Deze soort is zeer gezocht voor bouquetten, 
daar ze met haar losse elegante bloemaren 
een prachtig effect maakt. 

Deze plant vormt prachtige groote bossen 
en groeit zeer weelderig; moet onder glas 
worden gezaaid. 

2276. sterilis. 75 0.15 2298. elegans. 90 

BRIZA. HORDEUM. 

Briza of Trilgras heeft de eigenaardigheid, 
dat de bloemaartjes bij de minste bewegingen 
trillen. Ze zijn daardoor zeer geschikt voor 
groene en gedroogde bouquetten. 

De sierlijke aren, voorzien van zeer lange 
en fijne haren, zijn bizonder geschikt voor 
bouquetten. 

2280. maxima, groot Trilgras . . . 30 0.35 0.10 2314. jubatum. 45 

2282. minima, fijn „ ... 30 0.30 0.10 
LAGURUS. 

BROMUS. 

Schoon siergras met afhangende aren. 

Zooals de naam dit aanduidt, doen de wol¬ 
lige pluimen veel aan den staart van een 
langoor denken. 

2286. brizffiformis. 60 0.20 0.10 2318. ovatus, Hazestaart. 50 

CHRYSURUS. STIPA. 

Zeer lief grasplantje, dat lichte, bijna goud¬ 
kleurige bloemaren geeft. 

Bekende soort met fijne aren, die van lange 
haren voorzien zijn. 

2290. cynosuroides. 30 0.20 0.10 2338. pen nat a, Veder gr as .... 45 

Per 
lood. 

0.30 

0.25 

Per 
pakje. 

0.15 

0.10 

0.25 

0.20 

0.40 
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Zaden van Potplanten. 
Deze zaden moeten over ’t algemeen met meer zorg worden behandeld dan de zomerbloemen. Vooral bij 

het zaaien moet men de vereischte regelmatige temperatuur geven, voor gelijkmatige vochtigheid zorgen, oppassen 
door doelmatige luchtverversching dat zich geen schimmel of zwamziekten vertoonen, enz. Men zaaie vooral niet 
te dik, drukke daarna den grond voorzichtig met een plankje aan, en dekke de zaden met een weinig zeer fijn 
gezeefde bladaarde, vermengd met een even groote hoeveelheid scherpzand. De zeer fijne zaden, als Begonia, 
Gloxinia, enz., mogen niet, of althans niet noemenswaard, met aarde worden bedekt. In ’t algemeen bedekke men 
de zaden met een laagje aarde, dat niet dikker mag zijn dan de dikte van ’t zaad. 

Hardbastige zaden, als Canna, Acacia enz., kunnen met een vijl een weinig worden aangevijld, zorgdragende 
de kiem niet te beschadigen, om een spoedige ontkieming te bevorderen. Ook kan men tot dat doeleinde de 
zaden een paar dagen weeken in één procents chlooroplossing in water. 

De pot of zaaipan waarin gezaaid is, wordt met een glasruit bedekt om spoedig uitdrogen te voorkomen. 
Zoodra de jonge plantjes opkomen, verspene men ze en herhale dit nog eenige malen, waardoor ze een sterk 
wortelgestel zullen krijgen. 

ABUTILON. 
De Abutilons kunnen des zomers bulten 

worden geplaatst Het zijn ongemeen schoone 
planten met fraaie bonte bladeren en klokvor- 
mige bloemen. Ze zijn oveiblijvend. 

2346. hybridum, in de schoonste 
laaggroeiende rijkbloeiende soorten, 
gemengd . 

ACACIA. 
Schoone koude-kas-planten, die door sierlijk 

loof en schoone, somtijds zeer welriekende 
bloemen, alle aanbeveling verdienen. Zij bloei¬ 
en meest in den winter en in ’t voorjaar. 

2352. lophanta speciosa nana com- 
pacta. 

Met prachtige fijne bladeren, die een aller¬ 
schoonst effect maken; zeer geschikt voor 
waranda's en serres. 

ASPARAGUS. 
Deze bekende sierlijke planten worden 

gezaaid in de warme kas en daar ze zeer 
langzaam ontkiemen, moet er wel op gelet 
worden dat de aarde waarin men gezaaid 
heeft frisch blijft; ze kunnen zeer goed tegen 
de kamerlucht en leveren met hun fijn varen¬ 
achtig groen een prachtig materiaal voor het 
versieren van tafels, enz. 

2368. plumosus nanus. 
Met het prachtigste vederachtige groen. 

2372. Sprengeri. 

Hoog 
cM. 

30 

45 

Bloei- Per 
tijd. pakje. 

0.50 

I 0.25 

0.60 

0.25 

BEGONIA. 
De Begonia's moeten begin Maart in den 

warmen bak worden gezaaid. Daar de kiem- 
plantjeslicht dooreen schimmelziekte worden 
aangetast, moet men zorgen voorlichte blad¬ 
aarde om in te zaaien en goed gedraineerde 
vlakke zaaipannen. De fijne zaden moeten 
een weinig worden aangedrukt, doch niet met 
aarde worden bedekt. Men bedekke de pan¬ 
nen met een glasruit. Zoodra mogelijk ver¬ 
spene men de kleine plantjes, dat zeer voor¬ 
zichtig moet geschieden, en herhale dit nog 
een maal of drie. Langzamerhand gewent 
men ze tevens aan een koelere temperatuur. 
Op deze wijze zullen de plantjes hetzelfde jaar 
nog in Juli in bloei komen. Voor knollen zie 
bladz. 70. 

2390. hybrlda gigantea, enkele groot- 
bloemige knolbegonia’s gemengd 

2394. hybrlda gigantea, dubbele 
grootbloemige. 

2400. Rex, Bladbegonia's in de schoon¬ 
ste soorten, gemengd. 

2402. semperflorens, gemengd . . 
2404. „ grand, atro- 

purpurea (Vernon). 
Prachtige met helderoranje getinte karmijn- 

roode bloemen en donkerbronsgekleurdc 
bladeren. 

30 

30 

30 

30 

30 

0.35 

0.75 

0.60 

0.20 

0.25 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

2405. semperflorens Erfordia . 30 

2406. „ compacta alba 
Laaggroelend; prachtig voor randen. Hel¬ 

dere witte bloemen. 

20 

2409. semperflorens Luminosa . . 
Deze soort komt veel overeen met Begonia 

Vernon, maar de plant is losser gevormd. 

30 

2410. Schmidtii, dankbare winter- 
bloeier. 30 

CALCEOLARIA. 
De Calceolaria’s belmoren tot de schoonste 

potplanten. De bloemen komen voor in de 
meest verschillende en grilligste kleuren. Men 
zaaie van af Juni tot Augustus op dezelfde 
wijze als de Knolbegonia’s en overwintere de 
plantjes in den kouden vorstvrijen bak. In 
’t voorjaar kan men ze een weinig warmte 
geven om ze in Maart reeds in bloei te heb¬ 
ben. Men bescherme de planten voor sterke 
zonnestralen en houde ze goed vochtig. 

2420. hybrida grandiflora, getijgerde, 
eenkleurige en gevlekte grootbloe¬ 
mige prachtsoorten, gemengd . . 30 

2422. hybrida nana, in de schoonste 
dwergachtige soorten gemengd. . 15 

CANNA. 
Men zaaie de Canna's in den warmen bak; 

voor de behandeling der zaden leze men onder 
het hoofd der rubriek „Potplanten." Men 
zaaie in Februari-April en houde de plant¬ 
jes tot einde Mei onder glas. 

2430. indica, bruinbladerige soorten 
gemengd. 150 7-10 

2432. indica Crozy, grootbloemige 
prachtsoorten gemengd. 90 7—10 

CELOSTA. 
De Hanekammen worden half Maart in den 

warmen bak gezaaid, een paar malen onder 
glas verspeend en langzamerhand afgehard, 
waarna men ze in Mei op de perken zet. Men 
kan ze ook in potten kweeken en als ze 
bloeien in de kamer zetten. 

2436. cristata nana, lage Hanekam¬ 
men in schoone soorten gemengd 15 o

 
1 00

 

2437. cristata nana Empress, zeer 
laag met donker blad en purper- 
roode bloemen. 15 6-8 

2438. cristata nana coccinea, lage 
met vuunoode bloemen .... 20 1 00

 

2440. plumosa pyramidalis, veder¬ 
achtige Hanekam in kleuren gem. 45 6-8 

Per 
pakje. 

0.40 

0.25 

0.50 

0.40 

0.75 

0.75 

0.60 

0.50 

0.40 

0.60 

0.50 

0.20 
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CHRYSANTHEMUM. 

De Chrysanthen kan men tegenwoordig tot 
de modebloemen rekenen en daar zij niet 
alleen bloeien in een jaargetijde dat de bloe¬ 
men schaarsch zijn, maar ook zulke prachtige 
bloemen in de meest verschillende kleuren 
en vormen opleveren, verdienen zij deze aan¬ 
dacht ook ten volle. Ze worden begin Maart 
in den wannen bak uitgezaaid, op tijd ver- 
speend, in potten geplant en in den zomer 
op een beschut plekje buiten gezet met de 
potten in den grond. Om schoone goedge¬ 
vulde planten te krijgen, moet men ze op tijd 
innijpen en aan elke stengel behoude men 
slechts één bloemknop, terwijl men de zijknop- 
pen zorgvuldig verwijdert. In den herfst 
plaatse men ze in den kouden bak of in de 
kamer, waar de bloemen spoedig zullen ont¬ 
luiken. 

2448. frutescens, witte Margariet. . 

2450. indlcum fl.pl....... 

Grootbloemige dubbele Chrysanthemums In 
prachtsoorten gemengd. 

CINERARIA. 

Deze worden in Juni gezaaid in den kouden 
bak, eenige malen verspeend en in den kou¬ 
den bak vorstvrij overwinterd. Ze moeten 
voor scherpe zonnestralen worden beschermd 
en tamelijk vochtig worden gehouden. 

2456. hybrida grandiflora, groot¬ 
bloemige prachtsoorten, gemengd 

2457. hybrida hemelsblauw . . . 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

30 

90 

Per 
pakje. 

4—11 

10-12 

0.20 

0.50 

30 

30 

2-5 

2-5 

0.60 

0.80 Cyclamen persicum giganteum marginatum 

2458. „ grandiflora nana, 
grootbloemige dwergsoorten, gem. 

2459. hybrida grandiflora Matador, 
helder scharlakenrood. 

20 

30 

2—5 

2-5 | 

0.75 

0.90 

„ Victoria.” 

CYCLAMEN. 

Hoog Bloei 
cM. tijd. 

2462. marltima candldissima . 

Met zilverwit blad, prachtige variëteit. 

25 

CO LEUS. 

De Coleussoorten bezitten prachtig gekleurd 
loof en maken daardoor een zeldzaam mooi 
effect; ze zijn zeer gemakkelijk uit zaad te 
kweeken. 

2474. hybridus, prachtige soorten 
gemengd. 60 

Cineraria hybrida. 

2-5 0.20 

0.60 

De Cyclamen worden zoo vroegtijdig moge¬ 
lijk in den warmen bak gezaaid, verspeend 
en na eenigen tijd de jonge plantjes in 
potten gezet. In den kouden bak groeien ze 
het best; men zette ze zoo dicht mogelijk bij 
het glas, want de planten hebben veel be¬ 
hoefte aan licht en lucht. 

2480. „Papilio” hybridum, gemengd 
De bloembladen dezer soort zijn aan den 

buitenrand sierlijk gekruld en getakt. De 
bloemen zijn schitterend van kleur en dus 
zeer geschikt voor bouquetten. 

2482. persicum giganteum, reuzen- 
bloemige prachtsoorten, gemengd 

2483. Mont-blanc, zuiverwit . . . 

2486. persicum giganteum margi¬ 
natum Victoria. 

Van de Cyclamen, die ontegenzeggelijk tot 
de schoonste winterbloemen kunnen gere 
kend worden, werden in de laatste jaren ver¬ 
scheidene nieuwe variëteiten aangeboden. 
Toch geloof ik, dat deze nieuwigheid alle 
andere invoeringen overtreft in vorm en kleur 
der bloemen. Zij is van een krachtigen groei, 
terwijl de fraai gekleurde bloemen, die in 
grooten getale verschijnen, sierlijk gefranjed 
zijn. De kleur van het bloemenhart is steeds 
gelijk aan die van den schoon gekartelden rand 
der bloembladen. 

20 

20 

20 

20 

12-4 

12-4 

12-4 

12-4 

FUCHSIA. 

Deze algemeen bekende plant wordt ge¬ 
woonlijk door stek gekweekt, maar met eeni¬ 
gen zorg kan men haar ook zaaien. Wil men 
de planten hetzelfde jaar nog in bloei hebben, 
zoo dient zoo vroegtijdig mogelijk te worden 
gezaaid onder glas in ondiepe pannen met 
lichten grond. De plantjes worden in potjes 

Per 25 
zaden. 

0.60 

0.50 

0.60 

0.75 
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FUCHSIA 

Hoog Bloei- 
cM, tijd. 

Per 
pakje. 

(vervolg). IMPATIENS. 

verspeend; later geve men zc langzamerhand 
grootere potten. Vóór dat de planten voor 
den winter worden opgeborgen, moeten zc 
flink worden ingesnoeid. Men kan ze ook 
buiten in den vollen grond uitplanten en ze 
’s winters met eikenblad en riet bedekken. 
De planten sterven dan meestal tot aan den 
grond af, maar loopen in 't voorjaar weer uit. 
Ze bloeien dan later in den zomer. 

2513. hybrida, enkele prachtsoorten, 
gemengd. 60 6-10 

2514. hybrida, dubbele prachlsoorten, 
gemengd. 60 6—10 

Deze schoone plant met heldergekleurde 
bloemen wordt in Maart in den warmen bak 
gezaaid, verspeend en later in den kouden 
bak overgebracht of in de kamer geplaatst. 

2555. ilolstii, nieuwe hybriden . . 
De bloemen dezer prachtige nieuwe Impa- 

tiens of Oost-Afrikaanschc Balsaminen zijn 
3'/._ a 4 cM. in doorsnede, alzoo grooter dan 
die der bekende variëteit Sultani, terwijl ook 
de bloembladen breeder, soms rond zijn. Ge¬ 
woonlijk bevinden zich 6—8 bloemen gelijk¬ 
tijdig aan den top der bloemtakjes. 

De kleur der bloemen is wit met schit¬ 
terend rood oog, donker violet, schitterend 
karmijnrood, zacht rosé etc. Zeer aanbeve¬ 
lenswaardige plant voor potcultuur en voor 
beplanting van perken. Zij laat zich gemak¬ 
kelijk kweeken. 

GLOXINIA. 

Men zaaie de Gloxinia’s begin Februari 
evenals de Begonia’s enz., verspene op tijd 
en houde ze in een matig warmen bak of 
serre. Voor sterken zonneschijn moet men 
ze beschutten. 

2526. hybrida crassifolia erecta, met 
rechtopstaande bloemen in pracht- 
soorten gemengd. 30 6-8 0.60 

2557. Sultani hybrida, in ve'e kleu¬ 
ren gemengd. 

LAVATERA. 

Deze plant heeft sierlijk gevlekte bladeren 
en wordt veel gebruikt voor groote perken 
met Canna’s, enz. Zij wordt begin Maart in 
den bak gezaaid, verspeend en einde Mei op 
de perken geplant. 

2560. arborea fol. var. 

Gloxinia hybrida crassifolia „Prinz Adalbert ” 

2527. hybrida crassitolia ,,Prinz 
Adalbert”. 30 6-8 0.75 

De violet-purpere bloemen dezer Gloxinia 
hebben een sterk afstekenden zuiver witten 
rand. De planten zijn bizonder mooi gevormd 
en uit het stevige, naar beneden omgebogen 
bladerenrozet staan de bloemen als in een 
bouquet saamgevoegd, omhoog. 

2562. trimestris, rood. 

2564. „ fl. albo, wit. . 

MËDEO LA. 

2568. asparagoides . . . 

MIMOSA. 

Van dit eigenaardige plantje is algemeen 
bekend, dat de bladeren zich sluiten en slap 
neerhangen bij de minste aanraking. Het kan 
ook niet tegen tocht. In April in den warmen 
bak gezaaid, moet men de plantjes zoo spoe¬ 
dig mogelijk in potten verspenen; later zette 
men ze in de kamer, den kouden bak of serre. 

2572. pudica, Kruidje-roer-mij- niet . 

PELARGONIUM. 

De Pelargoniums, ook ten onrechte Gera¬ 
niums genoemd, worden in Februari in den 
warmen bak gezaaid en zoodra mogelijk ver¬ 
speend, hetgeen later nog weer wordt her¬ 
haald. Men plant ze nu in potten, en zoodra 
ze daarin aangeslagen zijn, kan men ze buiten 
met de potten uitplanten. Ze zullen dan 
denzelfden zomer nog bloeien. De planten 
moeten in den kouden bak, serre of kamer 
worden overwinterd. Men moet ze zooveel 
mogelijk lucht geven. 

2604. zonale, in de nieuwste pracht- 
soorten gemengd. 

2528. robusta grandiflora, Fransche 
en Belgische prachtsoorten, gem. 30 6-8 0.70 

HELIOTROPIUM. 

De Heliotropen zijn overbekend wegens de 
heerlijk riekende bloemen. De kweekwijze is 
zeer eenvoudig; men zaaie in Maart in den 
warmen bak. 

2548. grootbloemige prachtsoorten 
gemengd. 7-9 0.25 

PRIMULA CHINENSIS. 

De Chineesche Primula’s worden in Juni- 
Juli uitgezaaid in zaaipannen of goed gedrai¬ 
neerde potten gevuld met een mengsel van 
oude bladaarde en tuingrond met verteerde 
koemest en in den kouden bak geplaatst. 
Zoodra de plantjes eenige blaadjes hebben, 
zet men ze in potjes Qn later in grootere 
potten, die men zoodra het herfst wordt in 
een half warme serre zoo dicht mogelijk bij 
’tglas plaatst. Bij ’t begieten moet men op- 
passen de bladeren niet nat te maken. 

2620. fimbriata gemengd, in enkel- 
bloemige prachtsoorten..... 

Hoog 
cM. 

Bloei¬ 
tijd. 

Per 
pakje. 

30 0.30 

30 

1 

0.30 

0.25 

0.25 

0.25 

30 
1 

0.30 

45 5—11 0.35 

20 12-4 0.40 
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dezelve in Mei ook buiten zetten 
en zoodra er vorst te vreezen is, in 
potten plaatsen in kamer of serre; 
zij zullen dan nog zeer lang door¬ 
bloeien. 

2652 splendens, 
scharlakenrood 

helder 

Hoog 
cM. 

Per 
pakje. 

60 6-11 

I 

m 

JÉ 

}\\\ 

•Ón. 

Primula obconica gr andiflora alba. 

S(I!IZANTHUS. 
2554. Wisetonensis . . . 40 

Deze Schizanthus beeft een ge- 
drongen pyramidalen vorm. De 
plant groeit zeer regelmatig en 

|fj^ brengt een menigte bloemen voort, 
** die een fraai effect maken in ver 

eeniging met het fijn ingesneden 
blad. De hoofdkleur der bloemen 
is wit met rosé vlekken, terwijl de 
bovenlip karmijnrood, geel of | 

■ bruin is. 

STREPTOCARPITN. 
De groote fraaie bladeren dezer 

plant liggen meestal vlak op den 
giond. De bloemstengels, die 
meestal 8 a 12 bloemen dragen, 
komen dus flink boven de blade¬ 
ren uit. De bloemen zijn zeer 

schoon en gelijken eenigszins op die van 
Gloxinia’s; zij komen in de meest verschil¬ 
lende kleurnuances voor. Zij worden op 
dezelfde wijze gekweekt als de Gloxinia’s. 

2668. hybridus, nieuwe hybriden. . 20 6—11 

TORENIA. 
De Torenia's laten zich zeer gemakkelijk 

kweeken. Zij vormen prachtige potplanten, 
maar men kan ze, mits vroeg in den bak 
uitgezaaid en einde Mei uitgeplant, ook op 
een warm plekje in den tuin kweeken. 

2676. Fournieri Bailloni. 40 7—9 

2677. „ compacta grandi- 
flora „Nymphe”. 30 7—9 

Schoone nieuwe variëteit van een lagen, 
gedrongen groei; zij bloeit zeer lang met 
lichtblauwe bloempjes, waarvan de drie on¬ 
derste bloemblaadjes eene donker violette 
vlek hebben. Zij vereischt echter eene gun¬ 
stige standplaats. 

2678. Fournieri, blauw. 40 7—9 

VINCA. 
De Vinca zaait men begin Maart - April in 

den bak en verspeent ze in potten onder 
glas. Om mooie gedrongen planten te krijgen, 
moet men ze een paar malen pinceeren of 
innijpen. 

2688. rosea, gemengd. 30 6—10 

7-9 

7-9 
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Zaden van twee-jarige en overblijvende planten. 

Van de meer dan 2-jarige of vaste planten zijn er velen die wel uit zaad kunnen worden gekweekt, maar eene groote 

menigte die slechts met de uiterste zorg en moeite, waarbij tevens eenige vakkennis een vereischte is, eenig resultaat 

opleveren. Vele soorten zijn er ook waarvan het zaad zeer langzaam ontkiemt, ja zelfs eerst het tweede jaar opkomt. 

Juist om dus teleurstellingen te voorkomen heb ik in de onderstaande rubriek alleen die zaden opgenomen, die 

niet al te moeilijk te kweeken zijn en die dus kans van slagen hebben. Waar ik geen nadere beschrijving heb 

gegeven, kan men die vinden onder Vaste Planten. De meeste worden in Mei of Juni gezaaid, en bloeien dan 

een volgenden zomer. Sommigen bloeien nog het eerste jaar, indien ze vroeg en onder glas worden gezaaid. 

De met een + gemerkte soorten zijn geschikt voor snijbloemen; de soorten gemerkt met een * zijn geschikt 

voor randen; de soorten gemerkt met / zijn tweejarig. 

Per 
lood. 

2690. /ALTH/EA rosea fl. pl. . . 

Dubbele Chaters prachtsoorten in kleuren 
gemengd. 

De Stokrozen leenen zich uitmuntend tot 
het aanplanten langs groote heesterperken. 
In Engeland ziet men ze zeer veel; in ons 
land worden ze echter lang niet genoeg ge¬ 
waardeerd. Men zaait ze half Juni en plant 
ze uit einde September. 

2692. ALYSSUM saxatile compactum 

Aquilegia. 

Per 
pakje 
0.40 

0.20 

2704. *BELLIS perennis fl. pl., ge¬ 
mengd . 

Per 
lood. 

2706. *BELLIS perennis fl. pl. alba 

2708. /fCAMPANULA Medium, 
enkele in kleuren gemengd . . . 0.30 

2710. /fCAMPANULA Medium rosea, 
enkele rozeroode. 0.50 

2712. /fCAMPANULAMediumfl.pl., 
dubbele in kleuren gemengd . . 

2714. /fCAMPANULA Medium caly- 
canthema, gemengd. 

Deze Campanula's worden in Engeland veel 
gekweekt en daar Canterbury Bells genoemd. 
Ze worden in Juni gezaaid, gedund en voor 
den winter met eenige ruigte bedekt. In ’t 
voorjaar plant men op ze de perken. 

2716. fCAMPANULA perslcifolia 
grandlflora alba (Backhouse!) 

2718. fCAMPANULA persiclfolia 
grandlflora coerulea. 

Per 
pakje. 

0.25 

0.30 

0.10 

0.15 

0 20 

0.20 

0.25 

0.25 

2694. fAQUILEGIA chrysantha, 
goudgeel.. . . . . 

2698. fAQUILEGIA chrysantha hy- 
brida, in soorten gemengd . . . 

2700. fAQUILEGIA Skinneri,oranje¬ 
rood ........ 

0.50 

0.40 

0.20 

2724. /fCAMPANULA pyramldalis . 
Ongeveer 1.50 M. k 2 M. hooggroeiende 

variëteit met dichte hartvormige bladeren. De 
schoongevormde klokvormige bloemen zijn 
van een bleekblauwe kleur. Men zaait in het 
voorjaar en overwintert ze in potten in koude 
kas of bak. 

2726. /fCAMPANULA pyramldalis 
alba, witte variëteit. 

0.20 

0.20 
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Per Per 
2730. ^CHRYSANTHEMUM LEU- lood. pakje. 

CANTHEMUMHYBRlDUM,,Früh- 
lingsmarguerlte” . 0.25 

De bloemen hebben een doorsnede van 8 cM. 
en staan op lange dunne, doch stevige stengels. 
Bij uitstek geschikt voor de moderne binderij. 

2732. fCHRYSANTHEMUM maxi¬ 
mum . 0.20 

2738. /fDlANTHUS barbatus, Dui- 

zendschoonen, enkele in de schoon¬ 
ste kleuren gemengd. 0.30 0.10 

2740. /fDIANTHUS barbatus fl. pl., 
Duizendschoonen, extra dubbele 
grootbloemige in de schoonste 
soorten gemengd. 0.75 0.20 

2741. +DIANTHUS Caryophyllus fl. 
p\., Dubbele Anjelier,\n extra schoone 
soorten gemengd, zaden van onder 
glas gekweekte prachtplanten . . 0.40 

2742. +DIANTHUS Caryophyllus fl. 
pl., gewone dubbele, in vele kleu¬ 
ren gemengd. .0.25 

2743. füIANTHUS Caryophyllus fl. 
pl., Remontant of doorbloeiende 
Anjelier, gemengd. 0.30 

2745. fDlANTHUS Caryophyllus 
Marguerite, zuiver wit. 0.30 

2746. fDIANTHUS Caryophyllus 
Marguerite, scharlaken .... 0.30 

2747. fülANTHUS Caryophyllus 
Grenadin Rozakoniiigln .... 0.25 

2748. fDIANTHUS plumarius fl. pl„ 
dubbele Gr as-Anjelier, in schoone 
kleuren gemengd. 0.20 

2752 fDIGITALIS gloxiniaeflora, 
gemengd. 0.15 

2754. GNAPHALIUM Leontopodlum 0.30 

2760. föVPSOPHILA paniculata . 0.15 
2764. fLATHYRUS latifolius albus 0.30 

2770. LINUM perenne. 0.15 
2772. „ „ album . . . 0.15 

2774. fLOBELIA cardinalis Queen 
Victoria, met donkerrood blad. . 

2776. /LUNARIA biennis. Judaspen¬ 
ning . 

2778. /MYOSOTIS alpestris, Vergeet- 
me-niet, blauw. 

2780. /MYOSOTIS alpestris alba 
2782. t „ „ rosea, 
rosé. 

2784. /MYOSOTIS alpestris Victoria, 
blauw, grootbloemig. 

2786. /MYOSOTIS alpestris V ictoria 
alba, grootbloemig. 

2788. /MYOSOTIS alpestris Victoria 
rosea, grootbloemig. 

2792. /fPAPAVER alpinum, gem. . 
2794. /f „ nudicaule, oranje, 

geel en wit gemengd. 
Buitengewoon dankbaar bloeiende plant, die 

zich zeer gemakkelijk uit zaad laat kweeken. 
2796. /fPAPAVER nudicaule, 

nieuwe hybriden. 
Variëteit met geheel nieuwe kletir6chakee- 

ringen. 
2804. fPRIMULA malacoides alba . 

Zaailingen dezer dankbare nieuwigheid ko¬ 
men reeds na 4 maanden in bloei; bij uitzaaien 
in Januari-Februari bloeien ze van Mei tot 
Juli. Zaait men ze in Augustus, zoo verkrijgt 
men een maandenlang voortdurendeu winter- 
bloei. De elegante bloeiwijze dezer Primula, 
die ook zeer geschikt is voor kamerplant, 
zal haar spoedig zeer populair maken. De 
hierbij aangeboden variëteit is zuiver wit; 
ze komt bijna echt uit zaad op. 

Primula malacoides alba. 

Per Per 
lood. pakje 

0 50 

0.25 0.10 

0.70 0.15 

0.70 0.15 

0.75 0.15 

1.10 0.25 

1.10 0.25 

1.10 0.25 
0.30 

0.60 0.15 

0.25 

0.40 



114 KONINKLIJKE KWEEKER1J „M0ERBË1M” — DEDEMSVAART 

2806. PRIMULA veris elatior, gem. 

2810. */PYRETHRUM parthenifoli- 
um aureum. 

2812. */PYRETHRUM parthenifoli- 
um aureum selaginoides . . . 

Dc Pyrethrum parthenifolium wordt zeer 
veel gebruikt voor randen om bloemperken of 
voor inozaiëkvakken. 

De eerste heeft fraai goudgeel blad, de 
andere is eene variëteit niet varenachtig in- 
gesneden blaadjes. Bijtijds gezaaid kan men 
de plantjes nog hetzelfde jaar gebruiken. 
Wanneer men de vrij onaanzienlijke bloemen 
geregeld afknipt, komt dit aan den groei der 
plant ten goede. 

2818. SALVIA argentea, met wit blad 

Per Per Per Per 
lood. pakje. lood. pakje. 

0.20 2820. fThALICTRUMadianthifollum 0.20 

0.15 
2822. VIOLA CORNUTA, gemengd . 0.25 

2824. „ „ alba. . . 0.30 

0.20 
2826. „ „ Zwarte Prins 

2828. „ „ Thürlngen, 

0.30 

donkerblauw met wit oog . . . 

2830. VIOLA ODORATA semperflo- 

0.45 

reus, Boschviooltje. 
Dit welriekend viooltje, ook wel Maartsch 

0.30 

viooltje genoemd, is in het voorjaar een voor¬ 
bode van de lente, terwijl laat in het najaar 
de bloemen zich ook vertoonen. Het bemint 
een half beschaduwde standplaats. Het zaad 

0.15 
moet een jaar in den grond liggen alvorens 
het kiemt. 

Collectie eigengewonneti Zaden van Vaste en 

Overblijvende Planten. 

De beschrijving dezer soorten vindt men onder Vaste Planten. 

Per Per 
lood. pakje. 

2832. fACONITUM Napellus . . . 0 50 0.15 

2836. fANEMONE Pulsatilla rubra, 
(pratenso Kew). 0.30 0.10 

2837. fANEMONE Sylvestris . . . 0.75 0.15 

2839 fAQUILEÜIA Helenae . . . 0.20 
2840. f „ nivea grandiflora 0.25 0.10 
2850 f ASTILBE Davidil .... 0.15 
2854. CAMPANULA lactiflora . . 0.15 

2856. f „ macrantha . . 0.25 0.10 

2858, f >, „ alba 0.25 0.10 
2860. „ (Platycodon)alba 0.25 0.10 

2861. „ ( „ ) 
macrantha. 0.25 0.10 

2870. CODONOPSIS ovata .... 0.25 
2872. fDELPHINIUM hybridum, 

prachtmengsel, van de beste en 
nieuwste enkele en dubbele soorten 0.40 0.10 

2873. f DELPHINIUM sinense . . . 0.35 0 10 

2874. f „ „ Cine¬ 
raria coeruleum. 0.25 

2875. f DELPHINIUM sinense fl.albo 0.35 0.10 

2876. f DICTAMNUS caucaslcus . . 0.30 0.15 

2877. f „ Fraxinella . . 0.15 

2878. f „ „ albus 0.25 0.10 

2883. fECHlNACEA (Rudbeckia) 
purpurea., . . . . 0.60 0.15 

2884. EREMURUS himalaicus . . 0.20 

2886. „ robustus . . . 0.20 

2888. „ „ superbus, 
„Himrob”. 0.20 

2890. fERYNGIUM alpinum . . . 0.40 0.10 

2891. f „ giganteum . . 0.50 0.15 

2900. fFUNKIA minor alba . . . 0.60 0.15 

2902. fQEUM atro-sanguineum fl. 
pi. 0.60 0.15 

2904. fÜEUM coccineum, Mrs. J. 
Bradshaw. 1.— 0.25 

2912. fQILLENIA trifoliata . . . 0.90 0.15 

2916. fHELENIUM Hoopesl . . . 0.20 

2918. fHELIANTHELLA quinque- 
nervis. 

2920. HERACLEUM Mantegazzia- 
num. 

2922. HESPERIS matronalis . . . 

2930 1NCARVILLEA Delavayi . . 

2932. „ grandiflora 
2934. 

brevipes . 

2940. fLIATRIS scariosa . . . . 
2946. fLUPINUS polyphyllus, blauw 

Per ons . . ƒ 0.60. 

2948. f » „ albus, 
per kilo f 4.50, per ons f 0.60 . . 

2950. fLUPINUS polyphyllus Moer- 
heimi. 

2960. fMALVA moschata rosea . . 

2962 f „ „ al ba . . 
2963 MECONOPSIS cambrica fl. pl. 

2964. OROBUS lathyroides . . . . 

2966. „ Smithi. 

2972. fPHLÖX decussata, pracht- 
soorten gemengd. 

2975. POLYÜONUM polymorphum 

2976. f *POTENTILLA hybr. forinosa 

2977. f „ nepalensis Miss 
Willmott.. 

2986. f PRIMULA pulverulenta . . 

2996. fSCABIOSA caucasica . . . 

2998. f „ « alba . . 
3000. f „ pensylvanica 

3004. SENECIO Veitchianus . . . 

3008. „ Wilsonianus . . . 
3010. f SIDALCEA caiidida . . .. 

3012. f „ Rosy Gem. . . 
3022. fTHALICTRUM Delavayi . . 

3026. f „ dipterocarpum 
3042. fTROLLIUS Ledebouri . . . 

3050. VERBASCUM Miss Willmott 

Per 
lood. 

0.20 

0 40 

0.60 

0.70 

0.10 

0.10 

0.30 
0.30 

0.80 

0.75 

0.75 

1.- 

0.40 

0.85 
0.45 
0.80 
0.80 

Per 
pakje, 

0.20 

0.10 

0.25 
0.10 
0.15 

0.20 

0.20 

0.15 
0.10 
0.10 
0.25 
0.15 
0.15 

0.25 
0.15 
0.15 

0.15 
0.30 
0.25 
0.30 
0.15 
0.25 
0.25 
0.20 
0.10 
0.20 
0.20 
0.30 
0.15. 
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Diversen. 
BLOEM ENMEST. 

Van deze geconcentreerde Kunst- of Bloemenmest zijn 
in de laatste jaren de prachtigste resultaten verkregen; 
op de meest verschillende gewassen, als: Potplanten, 
Begonia’s, Rozen, Palmen, Azalea’s en Gazons, is zij 
met succes aangewend. 

Voor Potplanten strooie men om de 4 a 5 weken een 
eierlepeltje op eiken pot. 

Voor Bloemen in den vollen grond neme men 1 ons 
op den vierkanten meter. 

Ook verdient het aanbeveling voor Grasperken; men 
strooie dan in Maart 1 ons op den vierkanten meter. 

Men kan deze mest ook met succes gebruiken om bij 
het oppotten van planten den grond te vermengen en 
neme dan 1 kilo op 1 hectoliter grond. 

Deze mest kan, mits droog bewaard, zeer lang goed 
blijven. 

Prijzen: Per kilo ƒ 1.50; bij minstens 5 kilo (bruto) 

tegelijk ƒ 1.40 per kilo. 

RAFFIA-BINDBAST. 

(Tengevolge van de abnormale omstandigheden voor- 
loopig niet te leveren.) 

ENTWAS f 

zeer goede entwas; in bussen van V2 Kilo per bus ƒ2.—. 

TONKINÖ TUINSTOKKEN, 

van Bamboe, om bij Dahlia’s, Rozen enz. te plaatsen; 
lengte pl.m. 1.80 meter. 

(Tengevolge van de abnormale omstandigheden voor- 
loopig niet te leveren.) 

STEEK-ETIQUETTEN, met olieverf geel geschilderd. 

No. 1. Lengte 35 cM., breedte 3.5 cM., p. 100 st. ƒ 2.20 

n 2. n 25 „ » 3.0 „ 100 „ - 1.10 

n 3. n 20 „ n 3.0 . . 100 „ - 1. - 

» 4. n 16 „ >» 2.0 „ . 100 „ - 0.60 

n 5. » 10 „ »> 1.5 . . 100 „ - 0.40 

HANG-ETIQUETTEN, met olieverf geel geschilderd en 

voorzien van gegalvaniseerd draad. 

No. 1. Lengte 10 cM., breedte 3.0 cM., p. 100 st. ƒ 1.40 

'» 2- ■ 8 „ ff 3.0 „ „ 100 „ - 1.20 

» 3- „ 10 „ „ 2.0 „ „ 100 „ - 1.10 

X. L. ALL. 
Het eenige, voor planten onschadelijke besproeiings- 

middel ter verdelging van Insecten (in zeepvorm, ter 
oplossing in water); per doos van V2 Kilo ƒ 3.—, U/2 
Kilo ƒ 8.—, 3 Kilo ƒ 15.— met gebruiksaanwijzing. 

NESTKLOSSEN. 

BROEDNESTEN, 

SLAAPHOKJES voor VOGELS. 

Systeem „van Tongeren.” 

Voor VOLIÈRE, TUIN, BOSCH 

en WANDELPERKEN, ter be¬ 

vordering der nestgelegenheid 

voor insectenetende vogels. 

Nooit mag een nest achter¬ 

over hangen, daar dan water 

in het vlieggat dringt en de 

vogels daardoor het nest niet 

betrekken. Alle nesten moe¬ 

ten steeds goed vast en zoo¬ 

veel mogelijk met de opening 

naar het Zuid-Oosten worden 

aangebracht. 

De hieronder aangebodene zijn geschikt voor Kool¬ 

mees, Pimpelmees, Zwartkopmees, Zwarte Mees, Kuif- 

rnees, Boomklever, Draaihals, Zwartgrauwe Vliegenvanger, 

het gekraagde Roodstaartje en de kleine bonte Specht. 

\ 

No. la. Natuurhout.p. st. f 1.— 

»• 1b. „ eekhoorn vrij door gaas „ „ - 1.25 

VOEDERBLOKKEN. 

Zeer aardig en praktisch, met 

veel succes in groote en kleine 

tuinen in de nabijheid der broed- 

nesten of aan raamkozijnen op te 

hangen. 

Door asphalt wordt het zaad 

tegen water bewaard en kan ge¬ 

makkelijk van boven worden gevuld. 

Werkt automatisch, waardoor er 

geen zaad verloren gaat. 

No. 8a. Natuurhout, p. stuk f 1.20 

NESTKLOSSEN. 

Systeem Marius Leyds. 

Voor Spreeuwen, Spechten, enz., per stuk ƒ 0.85. 
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VOQEL VOEDER. 

Kool- en Slazaad, gemengd, per Kilo ƒ3.50, per ons ƒ0.40. 

ROTSSTEEN 
Prima harde natuursteen, bij uitstek geschikt voor het 

aanleggen van rotspartijen. Deze steen wordt geleverd 

direct uit de groeve en onbekapt, zoodat de rotstuin een 

natuurlijk karakter verkrijgt. Ze is uitstekend bestand 

tegen weersinvloeden en in alle opzichten aan te bevelen- 

Prijs, behalve de vracht, 

per 10.000 K.G. franco op wagon ƒ 100.—. 

„DECORATIEVE TUINBEPLANTING” 

DOOR 

A. J. VAN LAREN 

Hortulanus aan den Hortus Botanicus te Amsterdam. 

Prijs ƒ 12.—. 

Dit boek kan ik aan eiken liefhebber van den tuin en 
vooral ook aan hen, die een betrouwbaren gids wenschen 
voor het gebruik van vaste planten in den tuin, ten 
zeerste aanbevelen. Uit elke bladzijde van het boek 
spreekt de groote liefde van den heer van Laren voor 
de natuur en voor den rijkdom van vaste planten, heesters 
enz. die tegenwoordig den bloemenliefhebber wordt aan¬ 
geboden. Vooral aan hen, die in hun tuin zoogenaamde 
Borders of Boordbedden willen aanleggen, geeft dit boek 
talrijke wenken en ook afbeeldingen, die getuigen dat 
de heer Van Laren van zijn onderwerp een grondige 
studie heeft gemaakt. 
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ALPHABETISCH REGISTER 

van HEESTERS, PLANTEN, ZADEN, enz. 

Bladz. 
Aalbessen.6 
Abies.15 
Abutilon.108 
Acacia.108 
Acaena.19 
Acanthus.19 
Acer.8 
Achillea.19 
AconUum . . . 19, 114 
Acorus.20 
Acroclineum . . . .106 
Actaea zie Cimicifuga. 
Actinidia.7 
Adianthum.69 
Adonis.20, 86 
Aesculus.8 
Aetheopappus. ... 20 
Afrikanen.102 
Agapanthus .... 20 
Ageratum.86 
Agrostemma ... 20, 86 
Agrostis. ... 85, 107 
Ajuga.20 
Alchemilla.20 
Alisma.20 
Alonsoa.86 
Alopecuris.85 
Alpenplanten .... 17 
Alpenroos.13 
Alstroemeria .... 20 
Althaea.112 
Alyssum . . . 20, 87, 112 
Amaranthus .... 87 
Amberboom .... 10 
Amelanchier .... 8 
Ammobium.106 
Amorpha.8 
Ampelopsis .... 7 
Amsonia.20 
Amygdalus.8 
Anagallis.87 
Anaphalis.20 
Anchusa . . . . 20, 87 
Andromeda .... 8 
Andijvie.72 
Anemonen . . 20, 21, 114 
Anemonopsls .... 21 
Anjelieren . . 36, 93, 113 
Antennar ia.21 
Anthemis . . . . 21, 71 
Anthericum .... 21 
Antholyza . . , . . 21 
Anthoxanthum ... 85 
Antirrhinum .... 87 
Anijs.84 

Aq ui leg ia . .21, 

Bladz. 

112, 114 
Arabis .... . 21, 23 
Aralia .... . . 8 
Arenaria . . . . . 23 
Are tot is .... . . 87 
Aristolochia . . . 7, 104 
Armeria.... . . 23 
Ar neb la .... . . 23 
Arnica .... . . 23 
Arrhenaterum. . . . 23 
Artemisia . 8, 23, 71, 87 
Artisjokken . . . . 72 
Asarum .... . . 23 
Asclepias . . . . . 23 
Asparagus. . . . . 108 
Aspersie . . . . 71, 73 
Asperula . . 23, 71, 88 
Asphodelus . . . . 23 
Aspidium . . . . . 69 
Asplenium . . . . . 69 
Aster . . 23—25, 88, 89 
Astilbe . . .25- -27, 114 
Astrantla . . . . . 27 
Athvnum . . . . . 69 
Aubriëtia . . . . 27, 28 
Aucuba .... . . 8 
Augurken . . . . . 73 
Avena .... 85, 107 
Azalea .... . . 13 

Balsaminen . . . . 95 
Bambusa . . . . . 28 
Baptisia.... . . 28 
Barbarea . . . . . 28 
Bartonia . . . . . 89 
Basilicum . . . . . 84 
Bastaard klaver . . . 85 
Beemdlangbloem . . 85 
Begonia.... 70, 108 
Bekervaren . . . . 69 
Bellis. . . 112 
Berberis.... . . 8 
Bessen .... . . 6 
Betonica. . . . . . 28 
Beuk (bruine) . . . 10 
Beverboom . . . . 10 
Bidens .... . 28, 89 
Bies. . . 64 
Bieten .... . . 73 
Blgnonia . . . . . 7 
Bindsalade . . . . 82 
Bitterkers . . . . . 83 
Blaasboom. . . . . 8 
Blaasjeskruid. . . . 67 
Blauwe regen . . . 7 

Bladz. 
Blechnum.69 
Bleekselderij .... 82 
Bloemenmest . . . .115 
Bloemkool . . . . 76, 77 
Bloemzaden . . 86-114 
Bocconia.28 
Boerenjasmijn ... 10 
Boerenkool .... 78 
Bolbegonia’s . . 70, 108 
Boltonia.36 
Boonen .... 73 -74 
Boonenkruid . . .71, 84 
Boschbeemdgras . . 85 
Boschviooltje. . . .114 
Boterkool.84 
Brachycome .... 89 
Brem.10 
Briza.107 
Brocoli.76 
Broednesten . . . .115 
Bromus.107 
Browallia.89 
Bruckenthalia.... 8 
Brusselsch Witloof . 75 
Buddleia.8 
Buphthalmum ... 28 
Butomus.28 
Buxus.8 
Bijvoet.71 

Cacalia.89 
Cactus Dahlia’s . . 71, 93 
Calamintha . . .28, 89 
Calampelis.104 
Calandrinia .... 89 
Calccolaria . . . .108 
Calendula.89 
Calimerls.28 
Calycanthus .... 8 
Calla.28 
Calliopsis.89 
Calluna.9 
Caltha.28 
Calystegia ...... 28 
Campanula 

28, 30, 89, 112, 114 
Cannabis.90 
Canna’s.108 
Cantaloupen .... 78 
Capucijners .... 75 
Cardamtne.30 
Cardonzen.84 
Carduus.90 
Carex.30 
Carpinus.8 

Bladz. 
Cassia.30 
Cadanea.8 
Catananche .... 30 
Ceanothus.8 
Cedrus.15 
Celosia.108 
Centaurea .... 30, 90 
Centranthus .... 90 
Cerastrum.30 
Cercis.8 
Cercydiphyllum ... 8 
Chamcecyparis ... 15 
Cheiranthus . . . 90, 91 
Chelone.30 
Chenopodium .... 85 
Chionanthus .... 8 
Chrysanthemum 

30, 31, 91, 109, 113 
Chrysurus.107 
Cichorei.75 
Cimicifuga . . . . 31, 32 
Cineraria.109 
Citroenkruid .... 8 
Citroenmelisse . . 71, 84 
Claytonia.79 
Clarkia.91 
Clematis.7, 32 
Clethra.8 
Cobcea.104 
Cochlearia.71 
Codonopsis . . 32, 114 
Coix.107 
Co leus.109 
Collinsia.92 
Collerette Dahlia’s. . 71 
Coluiea.8 
Coniferen . . . .14—16 
Convallaria .... 32 
Convolvulus .... 92 

, Coreopsis.32 
Coriander.84 
Coriaria.32 
Cornus . 8 
Co ry da lis.32 
Corylus.8, 9 
Cosmea.92 
Cosmidium.92 
Cotoneaster .... 9 
Cotula.32 
Cowgras.85 
Crambe.78 
Crataegus.9 
Crinum.32 
Cryptomeria .... 15 
Ciiphea.92 
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Bladz. Bladz. 

I 

Bladz. 
I 

Bladz. 

Cupressiis . . ... 13 Fuchsia . . . 40, 109, 110 Humulus . . . 45, 104 1 Koolrabi.78 
Cyclamen . . . 33, 109 Funkia . . . . 40, 114 Hutchinsia . . . . 45 Koolrapen . . . . 78, 85 
Cydonia . . . ... 9 Hydrangea. . . . 10 Kooltje vuur .... 86 
Cynoglossum . . . 33, 93 Gaillardia . . . . 41, 94 Hydrocharis . . . 45 Korenbloem . . .30, 9ü 
Cynosurus . . ... 85 Galega . . . ... 41 Hypericum . . . . 45 Kornoelje.8 
Cypres . . . ... 15 Gaulthcria . . ... 10 Kraag-Dahlia’s ... 71 
Cypripedium . ... 33 Gaura . . . ... 94 Iberis .... 45, 95 Krentenboompje . . 8 
Cystopteris. . ... 69 Gazongras. . . . . 85 Ilex. . 10 Kropaar.85 
Cytisus . . • ... 9 Gazonplanten ... 18 Immortellen . . . 106 Kropdunsel .... 81 

Gebroken-hart ... 36 j Impatiens . . . 95, 110 Kropsalade .... 81 
Dactylus . . ... 85 Genista . . . . . 10, 41 Imperata . . . . 45 Krooten.73 
Dahlia's. . . 71, 89, 93 Gentiana . . ... 41 Incarnaat . . . . 85 Kruidje-roer-mij-niet . 110 
Daphne . . . ... 9 Geranium . . ... 41 Incarvillea . . . 45, 114 Kruizemunt .... 71 
Datura . . . ... 93 Gerbera. . . ... 41 Insecten-middel . . 115 
Delphinium 33- -36, 93, 114 Geum . . . 41, 42, 114 Inula. . 45 Laburnum.9 
Desmodium ... 9 Gillenia . . . . 42, 114 Ipomaea . . . . 104 Lagurus.107 
Dessertblad ... 84 Gipskruid . . 42, 43, 95 Iris. 45—47 Lampionpiant.... 56 
Deutzia . . . ... 9 Gladiolus . . ... 71 ; Italiaansch Raygras . 85 Landbouwzaden. . . 85 
Diadeem anjers ... 93 Glaskoolrapen ... 78. Itea. . 10 Lastrea.69 
Dianthus . . 36, 93, 113 Gl echo ma . . ... 42 Ivoordistel. . . . 39 Lathyrus 47, 48, 96, 104, 
Dicksonia . . ... 69 Globularia . . ... 42 105, 113 
Diclytra . . . ... 36 Gloxinia. . . . 71, 110 Jaapjespeen . . . 85 Laurierkers .... 11 
Dictamnus . . . 36, 114 Glyceria. . . ... 42 i Japansche Azalea’s . 13 Laurocerasus .... 11 

Digitalis . . ... 113 Glycine . . . ... 7 Japansche Berberis . 8 Lavatera ... 48, 110 
Dille . . . . ... 84 Gnaphalium . . 42, 113 Japansche Eschdoorn. 8 Lavandula . . 48, 71, 84 
Dimorphotheca ... 94 Godetia . . . . . 94, 95 Japansche hop . . 104 Lavendel . . 48, 71, 84 
Diplostephium ... 36 Gomphrena ... 106 Japansche Rozen . 5 Ledurn.10 
Diversen . . ... 115 Gouden regen ... 9 Japansche Wijnbes . 6 Leeuwenbekjes ... 87 
Diverse Zaden . . 84, 85 Goudsbloem . ... 89 Jasminum . . . . 7 Lelietje van dalen . . 32 
Doperwten. . ... 75 Gras-Anjelier. ... 113 Jasmijn .... . 10 Lepelblad.84 
Doronicum . . ... 38 Graszaden . . ... 85 Jobstranen . . . . 107 Leptosiphon .... 96 
Dotterbloem . ... 28 Groentezaden . . 72-85 Judasboom . . . 8 Leverbloem .... 44 
Dragon . . . . . 71, 84 Gunnera . . ... 42 Judaspenning. . . 113 Liatris .... 48, 114 
Duindoorn . . ... 10 Gynerium . . ... 42 Juffertje in ’tgroen . 98 Lievevrouwe bedstr. 71, 84 
Duizendschoonen . .113 Gypsophila 42, 43, 95, 113 Juniperus . . . . 15 Ligularia.48 
Dwerg-Asters . . 88, 89 Ligustrum.10 

Haagbeuk . . ... 8 Kaasjesbloem. . . 49 Linaria.96 
Eccrernocarpus ... 104 Hanekammen . ... 108 Kalabassen . . 79, 105 Linum .... 96, 113 
Echinacea . . . 38, 114 Hangetiquetten ... 115 Kalmia .... . 10 Liquidambar .... 10 
Echinops . . ... 38 Harpalium (zie Helianthus) Kalmuswortel . 20 Lithospernium ... 48 
Ëdeldistel . . ... 39 Hazelaar . . . . .8. 9 Kamgras . . . . 85 Lobelia .... 96, 113 
Edelweiss . . . 42, 113 Hazestaart . . ... 107 Kamille (Roomsche . 71 Loganbes.6 
Elaeagnus . . . 9, 13 Hedera . . . ... 7 Kamperfoelie . . . 7 Loliiim.85 
Elymus . . . ... 38 Hedysarum. . ... 10 Kapperkool . . . 77 Lonicera .... 7, 10 
Engelsch Raygras . . 85 Heerenboonen ... 74 Kardinaalsmuts . . 10 Lunaria.113 
Entwas . . . . . . 115 Heesters . . . . 8-14 Kastanje (tamme) . 8 Lupinen. .48, 85, 97, 114 
Epimedium. . ... 38 Heide . . . . . 9, 10 Kattestaart. . . . 87 Lupinus . .48, 85, 97, 114 
Eragrostis . . . . . 107 Helenium . . . 43, 114 Keizeranjers . . . 93 Luzerne.85 
Eremurus . . 38, 39, 114 Helianthella . . 43, 114 Kelkvaren . . . . 69 Lychnis.48, 49 
Erica .... . . 9, 10 Helianthemum ... 43 Kerria .... . 10 Lysimachia.49 
Erigeron . . . . . 39 Helianthus 43, 44, 95 Kerstroos . . . . 44 Lythrum.49 
Eriophorurn . ... 39 Helichrysum . ... 106 Kervel .... . 84 
Erodium . . . . 39, 94 Heliopsis . . ... 44 Keukenkruiden . 84, 85 Maagdepalm .... 68 
Erwteboonen. . . . 74 Heliotropium . . . . 110 Klaverzaden . . . 85 Magnolia.10 
Erwten . . . . . . 75 Helleborus . . ... 44 Klimkomkommers . 76 Mafionia.10 
Eryngium . . . 39, 114 Hemelroosje . ... 86 Klimop .... . 7 Maiantfienium ... 49 
Erythrochaete . . . . 39 Hemerocallis . . . . 44 Klimop (Schotsche) . 7 Maidenhair .... 69 
Escallonia . . . . . 10 Hepatica . . ... 44 Klimplanten . . 7, 104 Mais.85 
Eschdoorn . . . . . 8 Heracleum . . . 44, 114 Klimrozen . . . . 5 Majoraan.84 
Eschscholtzia . . . . 94 Herfst-Anemonen . 20, 21 Klokbloemen 28—30, 89, Malope.97 
Esschenkruid . . . . 36 Herfst-Asters . . 23—25 112, 114 Malus.10 
Etiquetten . . . . . 115 Herfst-Seringen . 54-56 Knolbegonia's . . . 70 Malva . . . 49, 84, 114 
Eulalia . . . . . . 39 Herfst-Violieren . . . 90 Knollen. 80, 85 Mangelwortelen... 85 
Eupatorium . . . . 39 Hesper is. . . . . . 114 Knolrapen .... 78, 85 Margeriet 30, 31, 109, 113 
Euphorbia . . . . . 39 Heuchera . . . . . 45 Knolselderij . . . . 82 Mariadistel .... 90 
Evonymus .. . . . 10, 39 Hibiscus. . . . . . 10 Kochia. . 96 Matricaria.97 

Hieracium . . . . . 45 Koepeen .... . 85 Maurandia... t . 105 
Fagus . . . . . . 10 Hippophae |. . . . . 10 Kogeldistel . . . . 38 Meconopsis . . 49, 114 
Festuca ... . . . . 85 Holcus . . . . . . 85 Komkommers. .' . . 76 Medeola.110 
Fioringras . . . . . 85 Hoppeklaver . . . . 85 Komijn. . 84 Megasia.49 
Fluweelboom. . . . 13 Hordeum . . . . . 107 Koningsanjelier . . . 93 Meidoorn.9 
Forsythia . . . . . 10 Hottonia . . . . . 45 Koningsvaren . . . 69 Melde.84 
Frambozen. . . . . 6 Houstonia . . . . . 45 Konstantinopel . . . 48 Melissa.71 
Fransch Raygras . . 85 Hulst.... . . . 10 Kool.76-78 Melittis.49 
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Bladz. j BladZ. ! Bladz. Bladz. 

Meloenboonipje . . . 8 j Petunia.99 i Rhododendron . .11 — 13 | Sluitkool.77 
Meloenen.78 Peulen.76 Rhodotypus .... 13 ; Sneeuwbal.14 
Mentha.49, 71 Phacelia.99 Rhus.13 j Sneeuwvlokboom . . 8 
Menyanthes .... 49 P/ialaris.53 Ribes.13 ' Snijbiet.73 
Menziesia.49 i Plüladelphus .... 10 Ricinus.101 | Snijboonen .... 74 
Mertensia.49 j Phleum pratense . . 85 Riddersporen 33-36,93,114 Snijmoes.85 
Mesembrianthemum. . 97 1 Phlox amoena ... 53 Robinia.13 Snijsalade.81 
Meum.49 „ Arendsi . . 53, 54 Rodgersia . . . . 61, 63 Snijselderij .... 82 
Mierikswortel ... 71 „ decussata5 4—56,114 Romneya.63 Soldanella.65 
Mimosa.110 i „ divaricata. . . 56 Roode bessen ... 6 Solidago.65 
Mimulus.97 1 „ drummondi 99, 100 Roode Klaver ... 85 Spaansche Aak . . . 8 
Mina lobata .... 105 ; „ glaberrima . . 56 Roode Kool .... 77 Sparren.15 
Mirabilis.97 „ ovata .... 56 Rood Vlas.96 Spergula.85 
Miscanihus zielmperata. „ setacea. ... 56 Rosa Polyantha . . . 5 Spersieboonen ... 74 
Molsalade.82 „ suffruticosa . . 56 „ Moyesii ... 5 j Spinazie.81 
Monarda.49 Physalis.56 „ rubiginosa . . 5 Spiraea.13, 65 
Monnikskap .... 19 Physostegia .... 56 „ rugosa .... 5 Spruitkool . . . . 77, <8 
Montbrctia ... 49, 50 Picea.15 Rotsplanten .... 18 Spurrie..85 
Mosterd.85 Pimpernel.85 Rotssteen.116 Stachys.. 65 
Muehlenbeckia ... 10 Pinksternakels ... 85 Rozemarijn .... 85 Stamboonen .... 74 
Mulgedium.50 Pioen-Dahlia’s ... 71 Rozemarijnwilg ... 13 Stamrozen.5 
Muskusplant .... 97 Pioenrozen . . . 51, 52 Rozen.3—5 Stamslaboonen ... 74 
Muurbloemen ... 91 Piityr osper mum ... 56 Rubus.63 ! Stamsnijboonen ... 74 
Myosotis.113 Planten v/d. Moestuin 71 Rudbeckia . . 38, 63, 114 Staphylea.13 
Myrica.10 Platycodon, zie Campanula Rumex acetosa . . . 71 j Staiice.65 

grandifl. Rumex patientia. . . 83 Steeketiquetten . . .115 
Nachtschoonen ... 97 Pluksalade.81 I Ruw beemdgras 85 ; Stenanthium .... 65 
Nemesia.97 Plumbago.56 Rijstmelde.85 Stephanandra. ... 14 
Nemophila.97 Poa.85 Sterkers.83 
Nepeta.50 Podophyltiim .... 56 Sagittaria.63 Stipa.65, 107 
Nesaea.50 Polemonium ... 56, 57 Saintpaulia.111 Stockesia.65 
Nestklossen . . . .115 Polyantharozen ... 5 Salade.81, 82 Stokboonen .... 74 
Nicotiana.98 Polygala.11 Salie.85 Stokrozen.112 
Nierembcrgia .... 50 Polygonatum .... 57 Sa/ix.13 Stokslaboonen ... 74 
Nieuw Zeel. Spinazie. 83 Polygonum. . 7, 57, 114 Salomonszegel ... 57 Stoksnijboonen ... 74 
Nigella.98 Polypodium .... 69 Salpiglossis . . . .101 Stratiotes.65 
Nordman Spar ... 15 Polystichum .... 69 Salvia. 63, 101, 111, 114 Streptocarpus. . . .111 
Nuphar.50 Pompoenen .... 79 Sambucus.13 Stroobloemen. . . . 106 
Nycterinia.98 Portulaca.100 Sanguinaria .... 63 Struikrozen . . . 3—5 
Nymphaea.50 Postelein.79 Santolina.63 Struisgras.107 

Potcntilla . . 11, 57, 114 Saponaria . . . 63, 101 Struthiopteris. ... 69 
Oenothera . . . . 50, 98 Poterium.57 Satureia.71 Stylophorum .... 66 
Omphalodes .... 50 Potplanten. . . 108—111 Savoye Kool .... 77 Suikerboonen ... 74 
Onoclea.69 Prei.79 Saxifraga . . . . 63, 64 Suikerwortelen ... 85 
Oost-lnd. Kers . 102, 105 Primula 57 60, 110, 111, Scabiosa . 64, 101, 114 Symp/wricarpus ... 14 
Ornithopus.85 113, 114 Schapengras .... 85 Synthyris.66 
Orobus ... 50, 51, 114 Princesseboonen . . 74 Schizanthus . . 101, 111 Syringa.14 
Osmunda.69 Prinos.11 Schorseneeren ... 82 
Overbl. Klaver ... 85 Pronkboonen . ... 74 Sciadopitys.16 Tabak.98 
Overbl. Planten . 17—69 Pruikenboom .... 13 Scirpus.64 Tagetes.102 
O verblijvende Planten Prunella.60 Scolopendrium ... 69 Taxodium.16 

ytciuuy . . . t t — kii i i uiiuo . . . * . . «jti • • . . wt i uauo • . . . . • i v 

Overbl. Spinazie . . 83 Pseudotsuga .... 15 Sedum.64 Telekia.66 
Oxalis.51, 98 Pulmonaria .... 60 Selderij.82 Tetragonia.83 

Pijlkruid.63 Sempervivum .... 64 Thalictrum. . . 66, 114 
Paardepeen .... 85 Pijpenboom (Duitsche) 7 Senecio . . 64, 102, 114 Thermopsis .... 66 
Paeonia.51, 52 Pyrethrum ... 61, 114 Sering.14 Thunbergia .... 105 
Pampasgras .... 42 Serradella.85 Thuya.16 
Papaver 52, 53, 98, 99, 113 Raapstelen.80 Shepherdia.13 Thuyopsis.16 
Parasolden .... 16 Rabarber . . 71, 79, 80 Sidaïcea. ... 65, 114 Thym ... 66, 71, 85 
Parnassia.53 Radijs.80 Siepels. 83, 84 Thymus . . . 66, 71, 85 
Passiflora.105 Radijsboompje ... 14 Siergrassen .... 107 Tiarella.66 
Pavia.8 Raffia.115 Sierheesters . . . 8—14 Timotheegras. ... 85 
Pek-Anjer.49 Ramenas.80 Sierkalabassen . . . 105 Tomaten.83 
Pelargonium . . . .110 Randpalm.8 Sierpruim.11 Tonkingstokken . . .115 
Pentstemon .... 53 Ranunculus .... 61 Siertabak.98 Torenia.111 
Peper (Spaansche). . 85 Rapen. 80,85 Silene .... 65, 102 Touwboom .... 7 
Peperboompje ... 9 Raygras.85 Silphium.65 Tradescantia .... 66 
Pepermunt.71 Reseda.100 Sjalotten.82 Tricyrtls.66 
Perilla.99 Retinospora ... 15, 16 Skimmia.13 Trilgras.107 
Periploca.7 Reukgras.85 Slaaphokjes v. vogels 115 Trillium.66 
Pernettya.10 Reuzenhennep ... 90 Slaboonen.74 Tritoma.66 
Petasites,.53 Rhexia.61 Slangenwortel ... 28 Trollius . . . 66,67, 114 
Peterselie.79 Rhodanthe.106 Sleutelbloem .... 60 Tropaeolum .67, 102, 105 
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Bladz. Biadz. 

Tuinboek.116 Viburnum.14 Waterdrieblad . 
Tuinboonen .... 74 Villarsia.68 Watergentiaan . 
Tuinbouwartikelen 115,116 Vinca . . . . 68, 111 Waterkers. . . 
Tuinkers.83 Viola bosniaca ... 68 Waterlelies . . 
Tuinselderij .... 82 „ cornuta. . 68,114 Waterplanten. . 
Tuinstokken .... 115 ' „ gracilis. ... 68 Waterweegbree . 
Tulpenpapaver ... 98 „ odorata . 68, 114 Weigelia . . . 
Turnips.85 . n tric. maxima. . 103 Westerw. Raygras 
Typ ha.67 j Violieren . . . .90—91 Whitlavia . . . 

Viooltjes . .68, 103, 114 Wilde rozen . . 
Uien. 83, 84 Viscaria.103 Wilg. 
Utrieularia.67 Vlambloemen. . 99, 100 Wingerd . . . 
Uvularia.67 Vlier .13 „ (wilde) 

Voederblokken . . .115 Winterpostelein . 
Varens.69 i Voedergewassen . . 85 Winterviolieren . 
Vaste Planten . . 17—69 j Voederknollen ... 85 Winterwortelen . 
Vedergras.107 Voederwortelen ... 85 Wistaria . . . 
Veldbeemdgras ... 85 Vogelkers.11 Witloof .... 
Veldsalade ... 81, 82 Vogelvoeder . . . .116 Witte bessen. . 
Venkel.85 Voorjaars-Asters . . 23 Witte klaver . . 
Venushaar.69 Vossestaart .... 85 Witte kool. . . 
Verbascum . . 67, 68, 114 Vruchtstruiken ... 6 Witte-onschuld . 
Verbena.102 Vuurpijl.66 Wonderboom. . 
Vergeet-mij-niet. . .113 Vuurwerkplant ... 36 Wortelen . . . 
Vergeet-mij-niet Wortelgewassen 

(Kaapsche) 87 Waldmeister . . .71,84 Wortelpeterselie. 
Veronica.68 Warmoes.73 Wijn bes . . . 
Vetplanten. . . .63,64 Wasgagel.10 Wijnruit. . . . 

Bladz. 

Xeranthemum . 

X. L. All (Insectenm 

Bladz. 

. . 106 

id.) 115 

IJskruid, 

Yucca 

Zea-Mais . . . 

Zeekool .... 

Zeeviolieren . . 

Zinnia .... 

Zomer-violieren . 

Zonnebloemen 4 

Zorggras . . . 

Zuring .... 

Zuurdoorn. . . 

Zwaardlelie . . 

Zwanebloem . . 

Zwarte bessen . 

Zweedsche klaver 

Zwenkgras (hard) 

w (rood) 

. 85 

. 78 

. 91 

. 103 

. 90 

44, 95 

. 85 

71, 84 

. 8 

. 47 

. 28 

. 6 

. 85 

. 85 

. 85 
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Steeds ben ik bereid be’angstellenden op mijne kweekerijen, die een bezichtiging ten volle waard zijn. 

rond te leiden. 

DEDEMSVAART heeft Stoomtramverbinding met de stations DEDEMSVAART S. S., ZWOLLE, MEPPEL, 

HOOGEVEEN, HARDENBERG en COEVORDEN. 

Voor hen, die een rijwiel meebrengen is DEDEMSVAART langs goede fietswegen te bereiken vanaf 

een der volgende stations: ZWOLLE (30 K.M.), OMMEN (15 K.M.), HARDENBERG (12 K.M.), 

HOOGEVEEN (17 K.M.), MEPPEL (22 K.M.) of DEDEMSVAART S. S. (16 K.M.) 

Boek- en Steendruk van La RiviÈRE & VOORHOEVE — Zwolle. 


