
Plantennaam (#= weinig zaden aanwezig) oogstjaar type plant kiemtijd (dagen) kiemtemp. bijzonderheden overwintering
Abelmoschus manihot 2018 eenjarig, geel, donker hart 10 tot 25 20-25 ondiep zaaien n.v.t.
Abutilon gemengd 2019 kuipplant 21 tot 30 21-27 zaad weken en licht bedekken minimaal 6°C
Abutilon theophasti 2019 eenjarig, geel 21 tot 30 21-27 zaad weken en licht bedekken n.v.t.
Acnistus australis 2020  kuipplant, blauw 28 to 42 20 tot 25 kan het hele jaar door gezaaid worden minimaal 6°C
Acokanthera spectabilis 2020 kuipplant, struikje, wit ca. 25 21-42 plant en zaden zeer giftig, zaad 24-48 uur weken vorstvrij
Adenium obesum 2018 meerjarig, succulent 7 tot 21 ca. 25 woestijnroos, zaad niet bedekken, zeer doorlatende zaaigrond! minimaal 15°C
Agapanthus sp. 2017 kuipplant, rhizoom 18 tot 90 16-18 bloei in het derde jaar minimaal 6°C
Agastache gemengd 2017 vaste plant,  lila, blauw 30 tot 90 ca. 15 Insectentrekker, standplaats zon winterhard
Agave polianthiflora 2020 succulent, rozet Ø 30cm. 4 tot 14 20-30 zie bijlage bij verzending, beschermen in winter tegen regen en sneeuw winterhard
Aichryson laxum 2017 tweejarig, geel, succulent 8 tot 14 ca. 22 lichtkiemer, iets vochtig grof substraat, plant in schaduw, vrij droog vorstvrij
Albuca shawii 2020 kuipplant,bolgewas, geel 30 tot 90 20-22 bloei in het tweede jaar vorstvrij
Allium schurbertii 2020 bolgewas,paars 21tot 42 ca. 15 21 dagen stratificeren daarna op warmte zaaien, bol doorsnede 20-30 cm. winterhard
Allium tuberosum 2017 bolgewas, wit 10 tot 20 ca. 20 Chinese bieslook winterhard
Allium ursinum 2018 bolgewas, wit 42 tot 70 ca. 20 daslook, zaai-info wordt bijgesloten winterhard
Althaea cannabina 2019 vaste plant, roze ca. 7 15-22 hennepbladstokroos winterhard
Anisodontea  capensis 2019 kuipplant, roze ca. 28 20-22 Kaapse malva minimaal 6°C
Araujia sericifera 2020 kuipplant, klimmer, wit 30 tot 180 23-27 mottenplant, zaad licht bedekken minimaal 6°C
Arctotis aspera 2020 eenjarig, wit ca.25 ca. 15 zaaien binnen mrt-april, Berenoor n.v.t.
Aristolochia grandiflora 2019 kuipplant, klimplant, paars 30 tot 90 22-30 lichtkiemer, zaden weken minimaal 10°C
Asarina barklayana, syn. Maurandya barclayana 2017 kuipplant, klimmer, roze 14 tot 21 18-21 lichtkiemer minimaal 6°C
Asarina erubescens 2020 kuipplant, klimmer, roze 14 tot 21 18-21 lichtkiemer minimaal 6°C
Asarina scandens 2020 kuipplant, klimmer, blauw 14 tot 21 18-21 lichtkiemer minimaal 6°C
Asclepias curassavica 2017 kuipplant, meerjarig, rood/geel 21 tot 90 18-21 lichtkiemer minimaal 6°C
Asclepias fruticosa 2018 kuipplant, wit 21 tot 90 18-24 vruchten: blazen met stekels minimaal 6°C
Asclepias syriaca 2020 vaste plant, roze 21 tot 90 18-21 lichtkiemer, papegaaiplant/zijdeplant winterhard
Asparagus densiflorus sprengeri 2020 kamerplant, hangplant 21 tot 30 20-30 zaad enkele uren weken in heet water, kan in de zomer buiten minimaal 6°C
Asphodelus fistulosus                                          # 2020 vaste plant , wit ca. 7 18-24 zaaien mrt. april . Bloei april tot juni hoogte 90cm. Behoud het blad winterhard

Averrhoa bilimbi                                                       # 2020 Serreplant, boom, kleine rode bloemen 28 tot 42 23-30
zaad 24 uur weken, zure blimbing/ komkommerboom, vruchten worden in de Surinaamse keuken 
gebruikt. minimaal 15°C

Belamcanda chinensis 2020 kuipplant, bolgewas, oranje 16 tot 30 16-30 zaad stratificeren matig winterhard
Berkheya purpurea 2019 vaste plant, lila met paars hart n.b. ca. 20 in april binnen zaaien of op plaats van bestemming, grijze distel winterhard
Bomarea caldasii 2018 kuipplant, klimmend bolgewasje, oranjerood ca. 90 ca. 20 rode buitenlaag van zaad verwijderen, 3wk 20°C, 3wk 5°C, dan 20°C vorstvrij, droog
Bowiea volubilis 2020 bol, succulent, wit 14 tot 42 ca. 20 in de rustperiode droog houden 8-15°C
Brugmansia sp. 2017 kuipplant 14 tot 42 18-20 grote geurende hangende bloemen minimaal 6°C
Brunfelsia pauciflora 2019 kuipplant, blauw/wit 30 tot 90 21-26 zaad licht bedekken minimaal 6°C
Calliandra 'Dixie Pink' 2019 kuipplant, roze/wit 7 tot 212 ca. 25 zaden 24 uur weken minimaal 6°C
Callistemon     (Wales)                                         2019 kuipplant, smal blad 14 tot 60 18-22 lichtkiemer minimaal 6° C
Camellia sp. 2018 vaste plant, sterk geurend ca. 180 ca. 20 zaden vijlen en voorweken in lauw water. minimaal 6°C
Canna brasiliensis 2019  kuipplant, rizoom, bruin/rood 21 tot 60 21-24 zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken vorstvrij
Canna 'Cannova Salmon' 2018 kuipplant, rizoom, zalmkleurig 21 tot 60 21-24 zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken vorstvrij
Canna gemengd 2017/2018 kuipplant, rizoom 21 tot 60 21-24 zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken vorstvrij
Canna speciosa 2017 kuipplant, rizoom, rood/geel 21 tot 60 21-24 zaad vijlen + 24 tot 48 uur weken vorstvrij
Capsicum annuum 2018 eenjarig, hartvormige oranje vruchten 14 tot 35 25-30 peper n.v.t.
Capsicum annuum 'Ciliegia Piccante' 2019 eenjarig 14 tot 35 24-30 peper, paarsrood, zie Parel oktober 2019 n.v.t.
Capsicum annuum 'Farmers Market Potato' 2019 eenjarig 14 tot 35 24-30 peper, groen, zie Parel oktober 2019 n.v.t.
Capsicum annuum 'Hungarian Black' 2019 eenjarig 14 tot 35 24-30 peper, zwart, zie Parel oktober 2019 n.v.t.
Capsicum baccatum 'Peruviano Arancio' 2019 eenjarig 14 tot 35 24-30 peper, oranje, zie Parel oktober 2019 n.v.t.
Capsicum pubescens 2020 kuipplant, paars 14 tot 35 25-30 manzanopeper minimaal 10-15°C
Capsicumannuum 'Corazon de Paloma' 2019 eenjarig 14 to 35 24-30 peper, rood, zie Parel oktober 2019 n.v.t.
Carissa grandiflora                                                 # 2020 kuipplant,wit 14 tot 28 20-22 zaaien kan het hele jaar door, geuremde bloemen , heeft stekels minimaal 6°C
Cimicifuga sp. 2020 vaste plant  met bruin blad n.b. ca. 15  er komt een beschrijving  mee met de zaden wintervast
Cleome spinosa 2017 eenjarig, roze 10 tot 20 20-25 zaad licht bedekken, kattesnor      n.v.t.
Clivia sp.                                                                            # 2020  kamerplant, geel 7 tot 21 22-25 direkt na ontvangst zaaien ondiep zaaien niet te nat bloei na 3 tot 5 jaar  12-14°C

Cochliasanthus caracalla (Vigna caracalla) 2020 kuipplant, klimmer,lila 10 tot 14  20-25
zaden overgieten met heet water en een nacht in lauwwarm water weken, bij voorkeur in een kas 
plaatsen minimaal 6°C

Cochlospermum vitifolium 2020  kuipplant, geel 21 tot 42 ca. 25 heet water over de zaden gieten en 24-48 uur weken minimaal 6°C



Codonopsis lanceolata 2017 vaste klimplant, wit/roze 14 tot 42 15-21 zaad licht bedekken matig winterhard
Convolvulus sabatius 2020 rotsplant n.b. 21 blauwe rotswinde winterhard
Costus dinklagei 2020 serreplant, rizoom, wit 21 tot 42 24-30 lichtkiemer, zaad direkt na ontvangst zaaien minimaal 15°C
Crocosmia 'Lucifer' 2017 bolgewas, rood 30 tot 60 ca. 20 zaad weken winterhard
Crotalaria agatiflora                                              # 2020 kuipplant, geel 21 tot 30 ca. 15 zaad ± 2 uur weken minimaal 6°C
Cynara cardunculus 2018 meerjarig, blauwpaars ca. 10 ca. 20 kardoen, 5 cm diep zaaien in het voorjaar winterhard
Cyphomandra betacea (geel) 2017 kuipplant, wit, gele vruchten 20 tot 25 21-24 boomtomaat of tamarillo minimaal 6°C
Cyphomandra betacea (rood) 2018 kuipplant, wit, rode vruchten 20 tot 25 21-24 boomtomaat of tamarillo minimaal 6°C
Cytisus scoparius 2019 struik, geel 25 tot 30 21-19 wilde brem, zaad stratificeren, zaad vijlen en weken winterhard
Dianella caerulea 2019 kuipplant, blauw  30 tot 100 18-23 zaad weken in zeepwater, hoogte150 cm minimaal 6°C
Dietes  iridioides 2018 kuipplant, wortelstok, wit/blauw n.b. 13-15 Afrikaanse iris, zaaien sept/okt, kiemt langzaam minimaal 6°C
Dietes grandiflora 2018 kuipplant, wortelstok, wit/blauw 30 tot 90 13-15 Afrikaanse iris, zaaien sept/okt, kiemt langzaam minimaal 6°C
Digitalis ferruginea 2017 tweejarig, oranje/bruin 14 tot 30 15-25 vingerhoedskruid, zaaien maart, zaailingen in mei uitplanten winterhard
Dipladenia sp. 2019 kuipplant, klimmer, roze 30-150 21-27 Chileense jasmijn minimaal 10 °C
Diplocylos palmatus 2017 eenjarig, klimmer, geel, rode vruchten n.b. 20-30 kerstklimmer, lichtkiemer, zaad 24 uur weken n.v.t.
Dipsacus  fullonum 2019 tweejarig, lichtpaars 14 tot 21 18-21 grote kaardebol, ter plekke zaaien winterhard
Dolichos lablab "Ruby Moon" 2018 eenjarig, klimmer, paars 14 tot 30 ca. 21 zaad 24 uur weken, jonge peulen eetbaar als snijboon 14 tot30
Eccremocarpus scaber 2019 kuipplant, klimmer, oranje 21 tot 60 15-20 lichtkiemer, kan ook koud gezaaid worden vorstvrij
Echinacea rudbeckia Maxima 2019 vaste plant, geel 10 tot 20 ca. 20 zonnehoed, bijen- en vlinderplant hoogte 200 cm.met in de winter grijs/groen blad winterhard
Echium pininana 2018 tweejarig, blauw 7 tot 14 21-24 bloeiwijze van 3,50 m hoog en 70 cm breed, buiten zaaien minimaal 6°C
Echium wildpretii 2020 tweejarig, rood 7 tot 14 21-24 bloemaar van 1,50 m hoog en 30 cm breed minimaal 6°C
Erythrina crista-galli                                                   # # 2020 kuipplant, rood 7 tot 21 20-25 zaad (giftig!) vijlen, 24 uur weken, plant donker en  droog in winter minimaal 6°C
Eucomis comak 2019 kuipplant, bolgewas 20 tot 25 21-24 evt. 's winters bollen uit de potaarde halen vorstvrij
Eucomis vandermerwei 2017 kuipplant, bolgewas 20 tot 25 21-24 evt. 's winters bollen uit de potaarde halen vorstvrij
Euphorbia mellifera 2018 vaste plant, oranje 10 tot 21 21-27 wolfsmelk, giftig winterhard
Francoa sanchifolia 2020 kuipplant, roomwit 14 tot 30 ca. 15 lichtkiemer, zaad stratificeren winterhard
Francoa sanchifolia 2017 kuipplant, roze 14 tot 30 ca. 15 lichtkiemer, zaad stratificeren winterhard
Fremontodendron californicum                #                        2020 kuipplant, geel n.b. ca. 15  overwinteren in een koude kas is beter  tot min  5°C
Geranium maderense 2019 kuipplant, tweejarig, roze 14 tot 21 ca. 20 plant sterft af na de bloei, lichtkiemer minimaal 6°C
Globularia punctata 2018 rotsplant, blauw n.b. ca. 15 febr. 3 weken bij 20 °C, dan 6 weken 2 °C, zaaien bij 15°C winterhard
Globularia salicina 2020 rotsplant, blauw n.b. ca. 15 febr. 3 weken bij 20 °C, dan 6 weken 2 °C, zaaien bij 15°C winterhard
Gloriosa sp. 2017 kuipplant, rizoom, rood/geel 20 tot 28 20-25 rhizoom droog overwinteren minimaal 6°C
Gorteria diffusa                                                       # 2020 eenjarig,  geel n.b. ca. 15 zaaien binnen mrt/april bloei juni tot okt. Bijen plant, hoogte 50 cm. n.v.t.
Grewia caffra                                                            # 2020 kuipplant, lila-roze n.b. 20-22 zaad vijlen en/of weken minimaal 6°C
Greyia flanaganii 2019 kleine boom, rood 21-42 ca.25 zaad moet vers zijn, zaailingen zijn erg kwetsbaar matig winterhard
Habranthus tubispathus 2020 bolgewas, geel n.b. n.b. zaaien buiten, zie meegestuurde bijlage, hoogte 25-30 cm. Regenlelie winterhard
Hedychium muluense 2020 serreplant, epifyt, rizoom, wit 20 tot 60 23-27 zaad paar uur weken, direct na ontvangst zaaien       minimaal 15°C
Hibiscus cannabinus 2020 eenjarig, wit, donker hart 4 tot 20 20-25 n.v.t.
Hibiscus coccineus 2018 kuipplant, rood 4 tot 20 20-25 moerasplant, vochtig houden vorstvrij
Hibiscus coccineus 'Alba' 2020 kuipplant, wit 4 tot 20 20-25 bloei de gehele zomer, witte ster van Texas minimaal 6°C
Hibiscus geranioides 2019 kuipplant, roze 4 tot 12 20-25 zaad licht bedekken minimaal 6°C
Hibiscus moscheutos 2018 vaste plant 14 tot 30 20-25 winterhard
Hibiscus sp. 2020 kuipplant, kleine gele bloemen 14 tot 30 20-25 bloei de gehele zomer minimaal 6°C
Hibiscus trionum 2019 eenjarig, wit, donker hart 4 tot 12 20-24 n.v.t.
Hovenia dulcis 2020 boom, wit n.b. ca. 15 zaaien mrt. daarvoor stratificeren (vruchten na 7-10 jaar ) Japanse rozijnenboom winterhard
Incarvillea delavayi 2018 vaste plant, donker  roze 25 tot 30 25-27 lichtkiemer hoogte 50-60 cm. bloei april tot half juli winterhard
Incarvillea sinensis 'Cheron' 2020 eenjarig, crème 25 tot 30 14-25 lichtkiemer minimaal 6°C
Indigofera amblyantha 2016 struikje, roze 30 tot 90 ca. 20 zaad 12 uur weken, licht bedekken matig winterhard
Ipomoea 2020 eenjarig klimmer kleur roze 5 tot 25 21-28 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig n.v.t.
Ipomoea  blauw 2018 eenjarig blauw 5 tot 25 20-22 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig n.v.t.
Ipomoea alba 2019 eenjarig, klimmer,  wit 5 tot 25 21-28 zaad vijlen en of weken,nachtbloeier, geurende grote bloemen n.v.t.
Ipomoea alba 'White'                                2019 eenjarig, klimmer, wit 5 tot 25 21-28 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig, nachtbloeier n.v.t.
Ipomoea 'Grandpa Ott' 2018 eenjarig, klimmer, blauw 5 tot 25 21-28 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig n.v.t.
Ipomoea pubescens                                      2020 kuipplant,, blauw 5 tot 25 21-28 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig ca. 5°C
Ipomoea purpurea 2019 eenjarig, klimmer, roze 14 tot 48 20-22 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig n.v.t.
Ipomoea tricolor ' Heavenly Blue' 2020 eenjarig, klimmer, lichtblauw 5 tot 25 21-28 zaad vijlen en/of weken, zaden zijn giftig n.v.t.
Iris sp. 2019 vaste plant n.b. 20 zaad stratificeren winterhard



Isotoma axillaris, syn. Laurentia axillaris 2017 een- of meerjarig, blauwpaars n.b. ca. 20 lichtkiemer vorstvrij
Jacaranda mimosifolia  (Argentinië) 2020 kuipplant, blauw 7 tot 21 25-27 zaad 24 uur weken in lauwwarm water minimaal 5°C
Juniperus communis 2016 struik n.b. n.b jeneverbes, zaden stratificeren winterhard
Kalanchoe marmorata humilis 2019 succulent, wit n.b. n.b beschrijving wordt meegestuurd minimaal 6°C
Kennedia coccinea 2018 kuipplant, klimmer, rood 7 tot 30 20-22 zaad vijlen en/of weken minimaal 5°C
Kennedia rubra 2017 kuipplant, klimmer, rood 7 tot 30 20-22 zaad vijlen en/of weken minimaal 6°C
Kithaibelia sp. 2019 tweejarig, n.b. 15 stokroos, hoogte; 80 cm kleur: wit winterhard
Kolkwitzia amabilis 2020 heester, roze bloei mei/juli hoogte 150-200 cm, koninginnestruik winterhard
Lathyrus sp. 2020 eenjarig, gemengde kleuren 4 tot 10 ca. 18 siererwt, zaden weken n.v.t.
Leonurus artemisia 2019 tweejarig, soms eenjarig 7 tot 21 ca. 20 half schaduw, plant vochtig houden, Chinees moederkruid winterhard
Lepechinia hastata 2019 struikje, paarsrood n.b. 15-20 valse salvia, lichtkiemer matig winterhard
Leucaena leucocephala 2019 kuipplant, struik, wit 21 tot 42 20-25 zaad weken in warm water minimaal 6°C
Libertia grandiflora 2020 vaste plant, wit 30 tot 180 ca. 15  zaaien binnen mrt/april  hoogte 75 cm. bloei juli aug. wintergroen winterhard
Ligustrum japonicum 'Rotundifolium' 2019 struik, wit n.b. ca. 20 Japanse liguster, zaad stratificeren winterhard
Lillium sp. 2020 bolgewas, geel 20 tot 28 20-25 wordt zeer hoog winterhard
Lithonia modesta 2020 rizoom, klimmer, geel 20 tot 365 20-25 zaad kiemt traag, bol droog bewaren 5-15°C
Lobelia sp. 2020 vaste plant, paars  of roze 14 tot 30 18-20 lichtkiemer, hoogte 1m. Kan in de winter ook in een koude kas winterhard
Lobelia tupa 2017 kuipplant, rood 14 tot 30 18-20 lichtkiemer, zaad stratificeren vorstvrij
Lupinus arborescens 2020 struik, geel 10 tot 20 15-20 zaad 24 uur weken, in de winter afdekken matig winterhard?
Magnolia grandiflora 2020 boom, wit 14 tot 28 13-18 valse tulpenboom, bloei na 15 jaar winterhard
Magnolia laevifolia 'Gail's Favourite' 2019 kleine boom, wit 14 tot 28 13-18 beverboom, groeit erg langzaam matig winterhard
Majidea zanguebarica 2020 kuipplant, groen rood, mooie zaaddozen 14 tot  42 25-30 zaad 48 uur weken in warm water minimaal 10°C
Malope trifida 'Vulcan'                                                # 2019 eenjarig, rozerood 10 tot 30 19-24 bloei rood, juli-sept, hoogte 50-70 cm n.v.t.
Mandevilla laxa 2019 kuipplant, klimmer, wit 14 tot 35 21-24 zaad 8 uur weken minimaal 6°C
Melanoschinum decipiens 2020 vaste plant, witte bloemschermen 20 tot 30 20 22 zaad direkt na  ontvangst  zaaien, zwarte peterselie, afkomstig uit Madeira hoogte 90 cm. winterhard
Metrosideros collina 2019 kuipplant , rood 30 tot 180 20-25 lichtkiemer minimaal 6° C
Mytrus communis 2020 kuipplant, wit 60 tot 90 25-30 zaad 48 uur weken, langzame  en onregelmatige kiemer  tot - 5°C
Nerium oleander 2020 struik/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.
Nicotiana sp. 2019 eenjarig, wit 10 tot 15 18-22 lichtkiemer n.v.t.
Ornithogalum longibracteatum 2019 bolgewas, wit 30 tot 180 15-20 zaden licht bedekken vorstvrij
Ornithogalum sp. 2019 bolgewas 30 tot 180 21-28 zaad licht bedekken vorstvrij
Paeonia rockii 2018 vaste plant, wit (pioen) ca. 180 n.b. pioenroos, zaad 24 uur voorweken in lauw water en stratificeren winterhard
Passiflora caerulea 2018 vaste klimmer, blauw/wit 30 tot 365 21-28 zaad weken matig winterhard
Passiflora herbertiana 2017 kuipplant, klimmer, wit 30 tot 365 21-28 zaad weken, bloemen bloeien 3 tot 4 dagen minimaal 5°C
Passiflora 'Keizerin Eugenie' 2018 kuipplant, klimmer, roze 30 tot 365 21-28 zaad weken minimaal 8°C
Pavonia missionum 2019 kuipplant, struikje, oranjerood 44 tot 48 20-25 zaad 24 tot 48 uur in lauw water weken; 0,5 cm diep zaaien minimaal 10 °C
Pereskia grandifolia 2019 succulent, meerjarig, roze 5 tot 180 ca. 25 lichtkiemer minimaal 6°C
Pericallis papyracea 2019 tweejarig, paars/lila 7 tot 14 18-22 lichtkiemer minimaal 6°C
Petunia 2020 eenjarig, lila 7 tot 14 20-22 zaaien mrt.april  eind mei buiten plaatsen, hoogte 50 cm. n.v.t.
Phygelius capensis 2019 struikje, rood/geel 2i tot 30 21-23 Kaapse fuchsia matig winterhard
Podranea ricasoliana                                                   # 2018 klimmer, roze 21 tot 42 20-28 zaad weken, licht bedekken, doorlatende grove zaaigrond, trompetwinde minimaal 6°C
Punica granatum 2018 kuipplant, meerjarig, oranje 21 tot 50 18-24 granaatappel, lichtkiemer minimaal 6°C
Puya mirabilis 2019 kuipplant, geel 30 tot 90 23-30 aardbromelia, lichtkiemer minimaal  6°C
Raphiolepis indica 2017 vaste 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 2019 eenjarig, rood 15 tot 21 21-24 zaad en plant giftig n.v.t.
Ricinus communis 2018 eenjarig, rood 15 tot 21 21-24 zaad en plant giftig n.v.t.
Ruttya fruticosa                                                            # # 2020 kuipplant, oranje ca. 14 20-25 in de winter vrij droog houden minimaal 6°C
Salpiglossis kew blue                                           # 2020 eenjarig,  paarsblauw 15 tot 30 21-24 zaaien  bij warmte of mrt in een koude bak, brokaatbloem n.v.t.
Salvia coccinea 'Coral Nymph' 2017 eenjarig, roze 15 tot 21 18-24 n.v.t.
Salvia patens 'Cambridge Blue'        # 2020 eenjarig, licht blauw 14 tot 21 18-24  n.v.t.

Salvia patens 'Oxford Blue' 2019 kuipplant, blauw 14 tot 21 18-24 ondiep zaaien minimaal 6°C
Salvia splendens 'Lighthouse Purple' 2016 kuipplsnt, paars 14 tot 21 18-24 hoogte 50 cm minimaal 2°C

Santolina viridis 2020 vaste plant, creme geel 10 tot 25 18-25
zaad warm en vochtig houden, zaaien van december tot in de lente, hoogte 50-70 cm. bloei juli-
aug. Blad ruikt en smaakt naar olijven. winterhard



Sarcococca sp. 2020 struikje, wintergroen n.b. n.b.  's winters geurende crème bloemen, zwarte bessen winterhard
Scilla peruviana 2020 bolgewas, paars 18-22 bloei,maart/aprilhoogte 20-40 cm. winterhard
Senna  corymbosa                                         2018 kuipplant, geel 14 tot 18 18-22 zaad stratificeren, vijlen en 12 tot 24 uur weken minimaal  6°C
Senna didymobotrya                                             # 2018 kuipplant, geel 7 tot 17 15-22 zaad vijlen en 24 tot 48 uur weken minimaal 10 -15°C
Senna septemtrionalis 2017 kuipplant, geel 14 tot 18 18-22 zaad vijlen en 12-24 uur weken, zie Parel april 2015 minimaal 6°C
Sesbania tripetii 2019 kuipplant, struik, rood 30 tot 90 22-23 zaad aanvijlen, daarna 48 uur weken in lauwwarm water vorstvrij
Sibthorpia peregrina 2019 kuipplant, kruidachtig, geel n.b. n.b. inheems op Madeira vorstvrij
Sinningia leucotricha 2018 kamer/ serreplant, knolgewas, oranje 10 tot 21 21-24 lichtkiemer minimaal  15°C
Solanum seaforthianum 2018 kuipplant, klimmer, paarsblauw, rode bessen 15 tot 21 ca. 20 Braziliaanse nachtschade, giftig minimaal 6°C
Sonchus fruticosus                                    2017 kuipplant, geel 30 tot 90 ca. 25 minimaal 6°C
Sophora davidii 2019 kuipplant, blauw, witte trosjes 30 tot 90 ca. 20 Zaaien: februari, bloei: juni-juli  zaad vijlen en weken minimaal 6°C
Sophora tetraptera 2020 boom, geel n.b. 15-20  Zaad vijlen en 24 uur weken. jonge planten vorstgevoelig zie Parel 4 2020 winterhard
Sundaville 2019 kuipplant, klimmer, rood 14 tot 30 ca. 25 zaad licht bedekken, plant vrij droog in de winter minimaal 10°C
Sutherlandia frutescens 2019 kuipplant, struikje, rood 14 tot 21 ca. 20 blazenstruik, medicinale plant, zaad 4 uur weken in lauw water minimaal 6°C
Talinum paniculatum 2020 kuipplant, roze 9 tot 14 18-23 zaaien febr tot april bloei juni/ sept bijen en vlinderplant hoogte 40-50 cm minimaal 5°C
Tecoma garrocha 2017 kuipplant, struik, oranjegeel 14 tot 28 18-25 volle zon, bloei: lente tot herfst vorstvrij
Tecoma stans 2018 kuipplant, struik, geel 14 tot 28 18-25 minimaal 6°C
Thunbergia alata 2020 eenjarig, klimmer, geel met donker oog 14 tot 21 20-25 plant klimsteun geven n.v.t.
Tigridia pavonia 2020 kuipplant, bol, div. kleuren 30 tot 90 ca. 18 zaaien binnen mrt.april bloei na twee jaar vorstvrij
Trachelospermum asiaticum                              # 2018 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
Tropaeolum peregrinum 2020 eenjarig, klimmer ( 3m.), geel 10 tot 15  15-20 eind april zaaien in de volle grond, zaad 2 uur weken bloei juli tot sept. n.v.t.
Tulbaghia violacea 2020 kuipplant, lila 30 tot 90 ca. 18 ondiep zaaien minimaal 6°C
Tweedia caerulea, syn. Oxypetalum caeruleum 2019 kuipplant, halfklimmer, hemelsblauw ca. 30 ca. 20 ondiep zaaien minimaal 6°C
Veltheimia bracteata 2019 kuipplant, bolgewas, roze 14 tot 28 15-20 bloeit in de winter vorstvrij
Veratrum capensis 2020 vaste plant, donkerpaars n.b. ca. 5 zwarte nieswortel, giftig, bloeit na 7 jaar, beschrijving bij verzending winterhard
Vestia foetida (syn. V. lycioides) 2019 kuipplant, geel n.b. ca. 20 bloei april-mei hoogte: 60 cm minimaal 6°C
Zephyranthes  primulina 2019 kuipplant,bolgewas, geel 20 tot 28 20-25 regenlelie, bloei april/augustus, zon/halfschaduw minimaal 6°C
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