
Plantennaam 
(#= weinig zaden aanwezig, 
n.b. = niet bekend)

oogstjaar type plant kiemtijd kiem-
temp. bijzonderheden overwintering

Abelmoschus manihot 2017 eenjarig, geel, donker hart 10 tot 25 20-25 ondiep zaaien n.v.t.

Abutilon sp. 2015 struikje, rood 21 tot 30 21-27 zaad weken en licht bedekken minimaal 6°C

Abutilon sp. 2015 struikje, roze/rood 21 tot 30 21-27 zaad weken en licht bedekken minimaal 6°C

Abutilon sp. 2016 struikje, mengsel vorige twee 21 tot 30 21-27 zaad weken en licht bedekken minimaal 6°C

Abutilon x suntense 2017 struikje, lila 21 tot 30 21-27 zaad weken en licht bedekken matig winterhard

Acacia longifolia 2016 boom, geel 2 tot 21 21-26 zaad 12-24 uur weken in heet water, 
kiemt gemakkelijk vorstvrij

Acacia retinodes 2015 boom, geel 2 tot 21 21-26 zaad 12-24 uur weken in heet water, 
kiemt gemakkelijk vorstvrij

Acokanthera spectabilis 2014/ 
2015 meerjarig, struikje, wit ca. 25 21-42 plant en zaden zeer giftig,  

zaden 24-48 uur weken vorstvrij

Agapanthus sp. 2016 meerjarig, rhizoom 18 tot 90 16-18 bloei in het derde jaar minimaal 6°C

Agastache gemengd 2017 vaste plant, lila, blauw n.b. ca. 20 Insectentrekker. Standplaats: zon winterhard

Agave stricta var. stricta 2015 succulent 30 tot 90 20-30 moederplant is 30 jaar oud en 25 cm 
groot minimaal 6°C

Aichryson laxum 2017 tweejarig, geel, succulent 8 tot 14 ca. 22 lichtkiemer, iets vochtig grof substraat, 
plant in schaduw, vrij droog vorstvrij

Albizia julibrissin 'Boubri' 2016 boom, roze 30 tot 90 21-24 zaad 12 -24 uur weken minimaal 6°C

Albizia lophantha, syn. 
Paraserianthes lophantha

2015/ 
2016 boom, crème 30 tot 90 21-24 zaad 12 -24 uur weken 5-10°C

Albuca shawii 2017 meerjarig, bol, geel 30 tot 90 20-22 bloei in het tweede jaar vorstvrij

Alcea niger 2015 meerjarig, donkerpaars ca. 7 15-22 winterhard

Allium giganteum 2016 sierui, wit 10 tot 20 ca. 20 winterhard

Allium tuberosum 2017 meerjarig, wit 10 tot 20 ca. 20 Chinese bieslook winterhard

Althaea cannabina 2015 tweejarig, roze ca. 7 15-22 hennepbladstokroos winterhard

Anigozanthos flavidus # 2016 meerjarig n.b. n.b. kangoeroepootje, beschrijving wordt 
meegestuurd vorstvrij

Anisodontea sp. 2015 meerjarig, roze ca. 28 20-22 Kaapse malva minimaal 6°C

Anomatheca laxa 2017 meerjarig, bol, roze/rood n.b. n.b. stratificeren of zaad 's winters met 5 cm 
compost afdekken winterhard

Araujia sericifera 2017 klimmer, wit n.b. 20-22 mottenplant minimaal 6°C

Asarina barklayana, syn. 
Maurandya barclayana

2015/ 
2017 klimmer, roze 14 tot 21 18-21 lichtkiemer minimaal 6°C

Asarina erubescens 2014 klimmer, roze 14 to 21 18-21 lichtkiemer minimaal 6°C

Asarina procumbens 2014 hangplant, wit 14 tot 21 18-21 lichtkiemer minimaal 6°C

Asarina 'Red Dragon' 2014 klimmer, donkerroze 14 tot 21 18-21 lichtkiemer minimaal 6°C

Asclepias curassavica 2017 meerjarig, rood/geel 21 tot 90 18-21 lichtkiemer minimaal 6°C

Asclepias curassavica 2017 meerjarig, geel/oranje 21 tot 90 18-21 lichtkiemer vorstvrij

Asclepias fruticosa 2017 meerjarig, struik, wit 21 tot 90 18-24 vruchten: blazen met stekels minimaal 6°C

Asclepias incarnata 2014 vaste plant, roze 21 tot 90 18-21 lichtkiemer matig winterhard

Asclepias physocarpa 2015 meerjarig, wit 21 tot 90 ca. 15 zaad licht bedekken, vruchten groene 
blazen minimaal 6°C

Asclepias syriaca 2015 vaste plant, roze 21 tot 90 18-21 lichtkiemer, papegaaiplant/zijdeplant winterhard

Azorina vidalii 2015 meerjarig, kruidachtig, roze 42 tot 84 ca. 20 vochtige kweekbak, e.v.t. stratificeren minimaal 6°C

Belamcanda chinensis 2017 meerjarig, bol, oranje 16 tot 30 16-30 zaad stratificeren matig winterhard

Berkheya purpurea 2017 vaste plant, lila met paars 
hart n.b. ca. 20 in april binnen zaaien of op plaats van 

bestemming, grijze distel winterhard

Bowiea volubilis 2017 bol, succulent, wit n.b. ca. 20 in de rustperiode droog houden boven 10°C

Brugmansia sp. 2017 struik of boom 14 tot 42 18-20 grote geurende hangende bloemen minimaal 6°C

Brunfelsia pauciflora 2017 struikje, blauw/wit 30 tot 90 21-26 zaad licht bedekken minimaal 6°C

Calceolaria sp. 2016 eenjarig, kamerplantje n.b. n.b. lichtkiemer, turfachtige grond n.v.t.

Calliandra 'Dixie Pink' 2017 meerjarig, struikje, roze n.b. 20-22 minimaal 6 °C

Canna mix (‘Cannova’, 
‘Cannova Mango’, ‘Kreta’, 
‘Madeira’, ‘Whithelm Pride’)

2017 meerjarig, rhizoom 21 tot 60 21-24 zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken vorstvrij

Canna brasiliensis 2014/ 
2015

meerjarig, rhizoom, bruin/
rood 21 tot 60 21-24 zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken vorstvrij

Canna 'Lily' 2016 meerjarig, rhizoom 21 tot 60 21-24 zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken vorstvrij

Canna patens Syn. Canna 
indica 2015 meerjarig, rhizoom, rood 21 tot 60 21-24 zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken vorstvrij
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Punica granatum 2017 struikje, meerjarig, oranje 21 tot 50 18-24 lichtkiemer, granaatappel minimaal 6°C

Raphiolepis indica 2017 meerjarig, struik, roze 15 tot 30 18-24 winterhard tot -10°C

Rhodochiton 
atrosanguineum 2017 een- of meerjarig, klimmer 21 tot 42 20-23 lichtkiemer minimaal 6°C

Ricinus communis # 2016 eenjarig, rood 15 tot 21 21-24 zaad en plant giftig minimaal 10°C

Salvia coccinea 
'Coral Nymph' 2017 eenjarig, roze 15 tot 21 18-24 n.v.t.

Salvia patens 
'Oxford Blue' 2017 meerjarig, blauw 14 tot 21 18-24 ondiep zaaien minimaal 6°C

Salvia sp. 2016 eenjarig, rood 15 tot 21 18-24 n.v.t.

Salvia splendens 
'Lighthouse Purple' 2015 meerjarig, paars 14 tot 21 18-24 hoogte 50 cm minimaal 2°C

Salvia viscosa 2015 meerjarig, roze/paars 7 tot 14 15-22 minimaal 2°C

Sarcococca sp. 2017 struikje, wintergroen n.b. n.b. 's winters geurende crème bloemen, 
zwarte bessen winterhard

Senna didymobotrya 2016 struik, geel 7 tot 17 15-22 zaad vijlen en 24 tot 48 uur weken minimaal 10-15°C

Senna hebecarpa 2014 meerjarig, struik, geel 14 tot 18 18-22 zaad stratificeren, vijlen en 12 tot 24 uur 
weken vorstvrij

Senna septentrionalis 2017 struikje, geel 14 tot 18 18-22 zaad vijlen en 12-24 uur weken,  
zie Parel april 2015 minimaal 6°C

Solanum aculeatissimum 2016 eenjarig, wit 15 tot 30 ca. 20 bleekgele tot roodbruine vruchtjes n.v.t.

Solanum aethiopicum 
'Striped Tonga' 2016 eenjarig, wit, gestreepte 

vruchtjes 15 tot 21 21-24 n.v.t.

Solanum pseudocapsicum 2015 meerjarig, wit, rode bessen 21 tot 42 20-22 sinaasappelboompje minimaal 6°C

Solanum sisymbriifolium 2016 eenjarig, lichtblauw, rode 
bessen 21 tot 42 20-22 lichtkiemer, litchi tomaat n.v.t.

Sollya heterophylla 2015 halfklimmer, blauw n.b. ca. 20 ondiep zaaien minimaal 6°C

Sonchus fruticosus 2017 meerjarig, geel 30 tot 90 ca. 25 zaad licht bedekken minimaal 6°C

Sonchus palmensis 2015 meerjarig, geel 30 tot 90 ca. 25 zaad licht bedekken, inheems in Spanje, 
zeug-distel minimaal 6°C

Spartium junceum 
(Zuid-Afrika) 2014 meerjarig, struik, geel 7 tot 30 ca. 18 Spaanse brem minimaal 5°C

Stewartia pseudocamellia 2016 meerjarig, bladverliezend, wit n.b. n.b winterhard

Strelitzia sp. # 2016 meerjarig, rizoom, oranje 30 tot 90 ca. 25 minimaal 6°C

Sundaville 2015 klimmer, rood 14 tot 30 ca. 25 zaden licht bedekken, plant vrij droog 
in de winter minimaal 10°C

Sutherlandia frutescens 2017 struikje, rood 14 tot 21 ca. 20 blazenstruik, medicinale plant, zaad 4 uur 
weken in lauw water minimaal 6°C

Tecoma garrocha 2017 struik of boom, oranjegeel 14 tot 28 18-25 volle zon, bloei: lente tot herfst vorstvrij

Tecoma stans 2017 struik of boom, geel 14 tot 28 18-25 minimaal 6°C

Thunbergia natalensis 2017 struikje, hemelsblauw/violet 14 tot 21 20-25 dwergthunbergia, 100 cm, plant vrij 
droog in de winter minimaal 6°C

Tibouchina paratropica 2015 struik, wit n.b. n.b. spinnekop, lichtkiemer, sterft af in de 
winter minimaal 6°C

Tigridia pavonia 2015 meerjarig, bol, div. kleuren 30 tot 90 ca. 18 vorstvrij

Tithonia rotundiflora # 2015 eenjarig n.b. ca. 20 Mexicaanse zonnebloem n.v.t.

Trachelospermum 
asiaticum 2017 klimmer, geel n.b. ca. 20 zaad licht bedekken, stratificeren, 

geurend matig winterhard

Trachelospermum 
jasminoides 2017 klimmer, wit n.b. ca. 20 zaad licht bedekken, geurend matig winterhard

Tulbaghia violacea 2017 bolgewasje, lila 30 tot 90 ca. 18 ondiep zaaien minimaal 6°C

Tweedia caerulea, syn. 
Oxypetalum caeruleum 2017 halfklimmer, hemelsblauw ca. 30 ca. 20 ondiep zaaien minimaal 6°C

Veltheimia bracteata # 2016 meerjarig, bol, roze 14 tot 28 15-20 vorstvrij

Veratrum nigrum 2015 vaste plant, donkerpaars n.b. ca. 5 zwarte nieswortel, giftig, beschrijving 
bij verzending winterhard

Zephyranthes sp. 2017 bolgewas 20 tot 28 20-25 regenlelie, bloei april/augustus, zon/
halfschaduw minimaal 6°C
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Canna speciosa 2016 meerjarig, rhizoom, rood/geel 21 tot 60 21-24 zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken vorstvrij

Canna x generalis 
'Robert Kemp' 2016 meerjarig, rhizoom, rood 21 tot 60 21-24 zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken vorstvrij

Capsicum annuum 
'Peruvian Purple' 2017 eenjarig, rode vruchten, 

donker blad 14 tot 35 25-30 n.v.t.

Capsicum frutescens 2016 eenjarig, wit, rode vruchten 14 tot 35 25-30 Cayenne peper n.v.t.

Capsicum pubescens 2016 meerjarig, paars, rode 
vruchten 14 tot 35 25-30 Manzano peper minimaal 10 - 15°C

Cardiocrinum giganteum 2015 meerjarig, bol, wit 14 tot 35 20-30 3 weken 20°C vochtig, dan 6 weken 2°C, 
zaaien bij 7°C winterhard

Cardiospermum # 2016 eenjarig, klimmer, ballonplant n.b. 18-22 zaden een nacht weken, in het voorjaar 
zaaien n.v.t.

Cercis siliquastrum 2015 meerjarig, struikje, lila 30 tot 90 20-24 zaad weken matig winterhard

Cleome spinosa 2017 eenjarig, roze 10 tot 20 20-25 zaad licht bedekken, kattesnor n.v.t.

Cleome spinosa 2015 eenjarig, donkerroze 10 tot 20 20-25 zaad licht bedekken, kattesnor n.v.t.

Cobaea scandens 'Alba' 2016 een of meerjarig, wit 7 tot 10 22-25 zaden vertikaal zaaien minimaal 6°C

Codonopsis lanceolata 2017 vaste klimplant, wit/roze 14 tot 42 18-20 zaad licht bedekken n.v.t.

Cornus kousa 2016 meerjarig, boom/struik, wit n.b. 20-22 Chinese kornoelje, bloeit na 10 jaar winterhard

Crocosmia 'Lucifer' 2017 meerjarig, bol, rood 30 tot 60 ca. 20 zaad weken winterhard

Cryptostegia grandiflora 2015 meerjarig, klimmer, lila 28 tot 112 20-25 zaad licht bedekken minimaal 10°C

Cuphea micropetala 2016 meerjarig, rood/geel 14 tot 21 18-20 vorstvrij

Cynara cardunculus 2016 meerjarig, blauw n.b. n.b. kardoen, in mei zaaien in de volle grond winterhard

Cyphomandra betacea 
(geel) 2016 meerjarig, wit, gele vruchten 20 tot 25 21-24 boomtomaat of tamarillo minimaal 6°C

Cyphomandra betacea 
(rood) 2016 meerjarig, wit, rode vruchten 20 tot 25 21-24 boomtomaat of tamarillo minimaal 6°C

Dietes grandiflora 2017 meerjarig, wortelstok, wit/
blauw n.b. 13-15 Afrikaanse iris, zaaien sept/okt, kiemt 

langzaam minimaal 6°C

Digitalis ferruginea 2017 twee- tot vierjarig, oranje/
bruin n.b. n.b. vingerhoedskruid, zaaien maart, 

zaailingen in mei uitplanten winterhard

Diplocyclos palmatus 2017 eenjarig, klimmer, geel, rode 
vruchten n.b. ca. 25 kerstklimmer, kiemt langzaam n.v.t.

Dolichos lablab 
"Ruby Moon" 2017 eenjarig, klimmer, paars 14 tot 30 ca. 21 zaad 24 uur weken, jonge peulen eetbaar 

als snijboon 14 tot 30

Eccremocarpus scaber 2014 vaste plant, klimmer, oranje 21 tot 60 15-20 lichtkiemer, kan ook koud gezaaid 
worden winterhard

Echeandia sp. (Mexico) 2015 vaste plant met wortelstok, 
geel, wit 14 tot 20 ca. 20 geslacht uit de aspergefamilie minimaal 6°C

Echinacea sp. 2015 vaste plant, geel n.b. ca. 20 zonnehoed, bijen- en vlinderplant winterhard

Echium pininana 2017 tweejarig, blauw n.b. 15-20 bloemaar van 3,50 m hoog en 70 cm 
breed minimaal 6°C

Echium wildpretii 2017 tweejarig, rood n.b. ca. 18 bloemaar van 1,50 m hoog en 30 cm 
breed minimaal 6°C

Erigeron karvinskianus 2015 meerjarig, wit 14 tot 21 ca. 18 lichtkiemer, zanderig grondmengsel winterhard

Erythrina crista-galli # 2017 meerjarig, rood 7 tot 21 20-25 zaad (giftig!) vijlen, 24 uur weken, 
donker en vrij droog overwinteren minimaal 6°C

Eucomis vandermerwei 2017 meerjarig, bol 20 tot 25 21-24 in de winter bollen uit de potaarde halen vorstvrij

Exochorda grandiflora # 2016 struik, wit n.b. n.b. parelzaad, zaad straticiferen winterhard

Exostema longiflorum 2015 meerjarig, struik, wit n.b. n.b. lichtkiemer minimaal 10 -15°C

Francoa sanchifolia 2017 meerjarig, roomwit 14 tot 30 ca. 15 lichtkiemer, zaad stratificeren winterhard

Francoa sanchifolia 2017 meerjarig, roze 14 tot 30 ca. 15 lichtkiemer, zaad stratificeren winterhard

Fremontodendron 
californicum 2017 kuipplant, geel 30 tot 60 ca. 15 matig winterhard

Geranium maderense 2015 meerjarig, roze 14 tot 21 ca. 20 plant sterft af na de bloei, lichtkiemer minimaal 6°C

Gloriosa sp. 2017 meerjarig, rhizoom, rood/geel 20 tot 28 20-25 rhizoom droog overwinteren minimaal 6°C

Hedychium spicatum 2017 meerjarig, rhizoom, wit 21 tot 60 20-25 siergember, zaden kort houdbaar (bij 
4°C bewaren), voorweken 

winterhard tot 
-10°C

Heliconia stricta 
'Olympic Flame' 2017 meerjarig, rhizoom, oranje n.b. 25-30 zaden vijlen en 48 uur weken minimaal 16°C

Hibiscus coccineus 2015 meerjarig, rood 4 tot 28 20-25 moerasplant, vochtig houden vorstvrij

Hibiscus geranioides 2017 kuipplant, roze 4 tot 21 20-25 zaad licht bedekken minimaal 6°C

Plantennaam 
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Hibiscus trionum 2015/2017 eenjarig, wit, donker hart 4 tot 12 20-24 n.v.t.

Holboellia coriacea 2017 klimmer, wit, paarse vruchten n.b. n.b. wintergroen winterhard 

Impatiens balsamina 2015 eenjarig, lichtroze 14 tot 21 20-25 vochtige grond n.v.t.

Incarvillea sinensis 'Cheron' 2017 eenjarig, crème 25 tot 30 14-25 lichtkiemer n.v.t.

Indigofera 2017 meerjarig, zacht roze n.b. ca. 20 zaad licht bedekken matig winterhard

Indigofera amblyantha 2016 meerjarig, roze n.b. ca. 20 zaad licht bedekken matig winterhard

Ipomoea alba 'White' # 2017 eenjarig, klimplant, wit n.b. ca. 20 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn 
giftig, avondbloeier n.v.t.

Ipomoea 'Grandpa Ott' 2015 eenjarig, klimmer, blauw 5 tot 25 21-28 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig n.v.t.

Ipomoea pubescens 2017 meerjarig, blauw 5 tot 25 21-28 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig ca. 5°C

Ipomoea purpurea 2017 eenjarig, klimmer, roze 5 tot 25 21-28 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig n.v.t.

Ipomoea quamoclit 2016 eenjarig, klimmer, rood 5 tot 25 ca. 20 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig n.v.t.

Ipomoea sp. 2016 eenjarig 5 tot 25 20-22 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig n.v.t.

Isotoma axillaris 2016 een- of meerjarig, purper n.b. ca. 20 lichtkiemer vorstvrij

Juniperus communis 2016 meerjarig, conifeer n.b. n.b jeneverbes winterhard

Kalanchoe sp. 2016 meerjarig n.b. n.b beschrijving wordt meegestuurd minimaal 6°C

Kennedia coccinea 2014 meerjarig, klimmer, rood 7 tot 30 20-22 zaad vijlen en/of weken minimaal 5°C

Kennedia rubra 2017 meerjarig, klimmer, rood 7 tot 30 20-22 zaad vijlen en/of weken minimaal 6°C

Klimmende leeuwenbek, 
Asarina sp. 2016 klimmer 14 tot 21 18-21 lichtkiemer n.b.

Lagunaria patersonii 2017 struik, paarsroze met geel n.b. 20-22 Norfolk Island hibiscus minimaal 6°C

Lathyrus sp. 2017 eenjarig, gemengde kleuren 4 tot 10 ca. 18 siererwt, zaden weken, evt. al zaaien 
in oktober n.v.t.

Lepechinia hastata 2014 meerjarig, roze n.b. 20-22 lichtkiemer matig winterhard

Leucaena leucocephala 2016 meerjarig, struik, wit 21 tot 42 20-25 zaad weken in warm water minimaal 6°C

Libertia grandiflora 2015 meerjarig, wit n.b. ca. 23 zaad 2 tot 3 weken stratificeren vorstvrij

Ligustrum japonicum 
'Rotundifolium' 2015 struik, wit n.b. ca. 20 Japanse liguster winterhard

Lithonia modesta 2017 bolgewas, klimmer, geel 20 tot 365 20-25 zaden kiemen traag, bol droog bewaren 5-15°C

Lobelia tupa 2017 meerjarig, rood 14 tot 30 18-20 lichtkiemer, zaad stratificeren vorstvrij

Lythrum hyssopifolia 2016 eenjarig, blauw/lila n.b. n.b. kleine kattenstaart, 5-25 cm hoog n.v.t.

Mandevilla laxa 2017 meerjarig, klimmer, wit 14 tot 35 21-24 zaad 8 uur weken minimaal 6°C

Mandevillea sp. 2016 meerjarig, klimmer 14 tot 35 20-25 zaad 8 uur weken minimaal 6°C

Melia azedarach (Italië) 2016 meerjarig, struik of boom, lila 30 tot 180 ca. 18 Indische sering vorstvrij

Melothria scabra 2016 eenjarig, klimmer n.b. ca. 20 Mexicaanse minikomkommer, 
vruchtjes eetbaar n.v.t.

Montbretia sp. 2016 bolgewas 30 tot 90 13-16 n.v.t.

Nerium oleander 2017 struik of boom 30 tot 90 18-22 plant mag niet droog staan vorstvrij

Nicotiana langsdorffii 2017 eenjarig, zachtgroen 10 tot 15 18-22 lichtkiemer n.v.t.

Nicotiana sp. 2017 eenjarig, roze 10 tot 15 18-22 lichtkiemer n.v.t.

Ochna sp. 2016 meerjarig 28 tot 42 ca. 24 minimaal 6°C

Ochna kirkii 2015 meerjarig, struikje, geel 28 tot 42 ca. 24 Mickey Mouse plant minimaal 6°C

Onbekend bloempje uit 
Zuid-Mexico 2015 meerjarig, wit n.b. n.b. plant: 40 cm, bloemstengel: 60cm minimaal 6°C

Osbeckia stellata 2016 struikje, roze 21 tot 42 22-25 niet te nat, bloei juli- oktober,  
zie Parel juni 2017 minimaal 6°C

Pandorea jasminoides 2016 klimmer, roze 7 tot 21 ca. 20 zaden weken minimaal 6°C

Passiflora caerulea 2016 meerjarig, klimmer, blauw/wit 30 tot 365 21-28 zaad weken matig winterhard

Passiflora edulis 
(Dominicaanse Rep.) 2015 meerjarig, klimmer, wit/paars 30 tot 365 21-28 zaad weken minimaal 6°C

Passiflora herbertiana 2017 meerjarig, klimmer, wit 30 tot 365 21-28 zaad weken, bloemen bloeien 3 tot 4 
dagen minimaal 5°C

Passiflora morifolia 2014 kuipplant, klimmer, blauw/wit 30 tot 365 21-28 zaad weken minimaal 8°C

Pericallis papyracea 2017 tweejarig, paars/lila n.b. ca. 20 lichtkiemer minimaal 6°C

Pithecoctenium 
crucigerum 2015 meerjarig, struik, rood 30 tot 60 18-23 apenkam, zaden een paar minuten in 

heet water, Parel okt. 2015 minimaal 10°C

Podranea sp. 2017 klimmer, roze n.b. ca. 20 trompetwinde, zaden weken minimaal 6°C
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