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Geachte klant,
Fruitplanten zijn de specialiteit van boomkwekerij De Linde. Die worden voornamelijk in het bedrijf zelf gekweekt. Over de teeltwijze ervan vindt u verder wat
meer uitleg. Er worden bij betrouwbare collega's ook planten bijgekocht (bijv. kleinfruitplanten in containers, bepaalde rassen van grootfruit). Als u erop staat
dat de planten die u koopt, uit onze kwekerij komen, gelieve dat te melden bij uw bestelling. Hieronder staat neergeschreven hoe wij met onze klanten
samenwerken om een vlotte bestelling en verkoop van planten te kunnen verzekeren. De informatie die voor u het belangrijkst is, staat in het vet.

Prijzen
Alle prijzen zijn in euro, B.T.W. inbegrepen en gelden tot 31 maart 2020. De prijzen blijven geldig zolang de plantenvoorraad strekt, maar kunnen dus
veranderen als er planten moeten bijgekocht worden.

Tijd van bestelling - afhaling
De beste tijd voor afhaling en planten van fruitgewassen is het najaar, op voorwaarde dat het niet vriest en de grond niet te nat is. Plant ten laatste eind
maart. Onze openingsuren zijn daarop afgestemd (zie voorblad). Een aantal rassen van de meeste fruitsoorten staan klaar voor verkoop vanaf het begin
van het seizoen: het meeste kleinfruit, kers en pruim vanaf 2 november, peer, perzik, mispel en kweepeer vanaf 6 november, appel vanaf 13 november,
tamme kastanje en walnoot vanaf 15 november, haagplanten en bosgoed vanaf 16 november. Wij raden u ten stelligste aan de planten die u wenst te
kopen, minstens 2 weken vooraf te bestellen. Zeker als het over grotere bestellingen gaat (meer dan 10 planten) en/of minder courante rassen. Indien u
wil afhalen in het drukke seizoen (november - december), dan is bestelling meerdere weken vooraf een noodzaak. Voor afhaling van leibomen is het
altijd noodzakelijk vooraf te bestellen. Hoogstambomen van streekeigen planten kweken wij niet zelf, we betrekken ze bij collega's als u ze vooraf
bestelt. Klanten die vooraf besteld hebben, krijgen altijd voorrang bij de afhaling. Bestellingen geplaatst in het najaar, dienen afgehaald te worden tegen 31
december. Bestellingen geplaatst na 1 januari, moeten afgehaald worden tegen half maart.

Hoe bestellen?
Dat gebeurt best per e-mail (boomkwekerijdelinde@skynet.be), kan ook per brief. Kleine bestellingen kunnen ook telefonisch doorgegeven worden (die
worden maximaal 1 week gereserveerd). Het is belangrijk dat u bij uw bestelling uw naam, adres en telefoonnummer opgeeft. Indien mogelijk altijd
een vast nummer: wij klasseren bestellingen volgens telefoonzone. Eventueel vast + GSM. Wij vragen u ook om, als u op een of andere manier weer
contact met ons opneemt omtrent de geplaatste bestelling,steeds dat telefoonnummer op te geven, zo kunnen wij uw bestelling snel terugvinden.

Adviesgesprek
Klanten die uitgebreid bediend willen worden, nodigen wij uit om in september - 1e helft oktober bij ons langs te komen na afspraak. Wij kunnen u
te woord staan van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur. Dat is voor u en voor ons de meest ontspannen manier om een goede
dienstverlening te verzekeren. Wij maken dan een uur tijd voor u. We kunnen u onze boomgaard tonen (laagstam, leiboom, hoogstam), uiteraard ook de
kwekerij, u kan een kijkje nemen in de fruittentoonstelling en zelfs enkele vruchten proeven. Breng een plan van het te beplanten perceel mee. We luisteren
naar uw wensen, bespreken een voorstel en kunnen, als we tot een vergelijk komen, een bestelbon opmaken. We overlopen met u ook de belangrijkste
maatregelen die u best in acht neemt bij de aanplanting: keuze van de boomgrootte (laagstam, halfstam, hoogstam), plantafstand, combinatie van rassen
om tot een goede onderlinge kruisbestuiving te komen, steunpalen bij de bomen, grondverbetering, snoei bij de planting, ...
Als u 1/3 van het totale bedrag betaalt, reserveren wij de planten onmiddellijk voor u. Samen met u bespreken wij een moment van afhaling in november december. Bij de afhaling staat uw volledige bestelling klaar in de schuur, zodat u niet moet wachten: u laadt in, rekent het saldo af en kan onmiddellijk weer
vertrekken. Als u bij dergelijke bespreking nog niet meteen bestelt, vragen wij 40 euro voor het advies, als het gesprek niet meer dan een uur duurt. Dat
bedrag krijgt u integraal terug als u datzelfde seizoen voor minstens 200 euro goederen aankoopt bij ons. Het is niet mogelijk om bij u ter plaatse advies te
komen geven. Uitgebreide adviezen tijdens het drukke verkoopsseizoen (vooral nov.-dec.) zijn ook niet mogelijk.

Afhaling
Als er een datum voor afhaling afgesproken is, staan tegen 's morgens 8 uur uw planten klaar in de schuur. Bestellingen worden in hun geheel
afgehaald, dus bijv. niet de helft nu en de andere helft de week erna. Als u vooraf een bestelling geplaatst heeft, maar geen precieze datum voor afhaling
opgegeven heeft, dan rooien wij de planten op een moment dat het voor ons past en kuilen ze weer in. We bellen u op zodra uw bestelling volledig is en
klaar staat in de kuilhoek. Het is dan aan u om ten laatste 1 dag voordat u wenst af te halen, ons tegen de middag op te bellen om te zeggen wanneer u
komt. Ook in dat geval staan 's anderendaags 's morgens om 8 uur uw planten klaar in de schuur.
Houd rekening met volgende lengte van de bomen, struiken bij de afhaling: kleinfruit en bosplantsoen 0,5 tot 1 m - laagstam 1,5 m tot 2 m
- halfstam 2,5 m - hoogstam 3,5 m. Alle grootfruitplanten (appel, peer, pruim, kers, ...) worden verkocht met naakte wortels. Van het kleinfruit is een deel met
naakte wortels (aalbes, stekelbes, framboos, hazelaar), de rest in pot. Haagplanten en streekeigen planten zijn met naakte wortel. Als u de planten vervoert
op een open aanhangwagen of bestelwagen, dan is het van belang dat de wortels beschermd worden tegen uitdroging door de wind tijdens het
rijden: breng een stevige plastieken lap of zak mee, of overspan uw laadbak met een voor de wind ondoorlaatbaar zeildoek. Ook touwen om alles goed
vast te maken, zijn nuttig.
Wij raden ook aan uw plantgaten niet vooraf te maken: u ziet best hoe breed en hoe diep die moeten zijn, als u de te planten bomen al bij u thuis heeft. Als
u ze op voorhand gemaakt heeft en het regent daarna nogal veel, dan lopen de plantgaten vol water en kan u niet planten. Bomen die u bij ons afhaalt,
dienen liefst binnen de 24 uur en zeker binnen de 48 uur in de grond te zitten. Bij aankomst thuis legt u ze best zo gauw mogelijk in een tegen wind en
zon beschutte plaats (schuur, tuinhuis, onverwarmde garage).

Als u binnen de 48 uur niet alles definitief geplant krijgt, kuil ze dan voorlopig ergens in de grond in. Dat betekent dat u een kuil maakt waarin ze dicht bij
mekaar worden gezet en de wortels weer afgedekt worden met aarde, die eventjes goed moet aangestampt worden. U kan dan definitief planten als het u
past. Liefst zo snel mogelijk, bij voorkeur in november of december, ten laatste eind maart. Als het vriest, hoeven ingekuilde planten niet extra beschermd te
worden, behalve de onderstammen van laagstam peer, die bevriezen vanaf -12 ° C. Zorg evenwel dat de kuilhoek niet langdurig onder water komt na
hevige regenval. Planten in pot worden tijdens vorstperiodes op een vorstvrije plaats gezet of ook ingekuild.

Bijkomende service
Klanten die voor minstens 100 euro fruitbomen kopen, krijgen van ons gratis een handleiding van 30 blz., waarin heel veel uitleg staat over het aanleggen
en onderhoud van een boomgaard. Anderen kunnen die handleiding kopen tegen de prijs van 3 euro (grootfruit) of 0,5 euro (kleinfruit). Als u dat wenst,
kunnen wij de bomen die u aankoopt, de nodige vormsnoei geven vooraleer ze ons erf verlaten. Wij weten dat dan wel graag op het moment van de
bestelling, zodat wij dat snoeiwerk de avond vóór uw afhaling kunnen doen. Als u komt afhalen, is er meestal geen tijd daarvoor.

Levering bij u thuis
Wij doen leveringen in België en Noord-Frankrijk, bij u thuis. De leveringsprijs per gereden km is 1,1 euro. Klanten van dezelfde streek worden tijdens
één en dezelfde rit beleverd. Het totaal aantal gereden km wordt verdeeld over de verschillende klanten, zodat we de kostprijs per klant kunnen drukken.
Vandaar dat wij zelf de leveringsdatum bepalen, evenwel zoveel mogelijk rekening houdend met uw wensen. Uiteraard bellen wij u een tweetal dagen vóór
de levering op om te verwittigen.
Leveringen gebeuren op maandag, dinsdag of donderdag, meestal in de namiddag of 's avonds. Leveringsperiodes: tussen half november en
half december en tussen half januari en eind februari. Wij doen gedurende het hele seizoen meerdere leveringen in de provincie West-Vlaanderen en de
streek rond Gent, maar meestal maar één in de andere provincies: die gebeurt dan begin december. Voor najaarslevering is het noodzakelijk dat wij uw
bestelling binnen hebben tegen half november, voor voorjaarslevering tegen half januari. Ook hier vragen wij uw begrip voor onze drukke agenda in die
periode: als u niet onmiddellijk kan planten als wij geleverd hebben, kuil de planten dan voorlopig in. Planten die door ons thuis geleverd worden, worden
nooit vooraf gesnoeid. Wij kunnen zelf niet instaan voor de planting bij u thuis.
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Betaling
De betaling gebeurt onmiddellijk bij het afhalen/leveren van de planten. Dat kan in baar geld (geen cheques) of met de betaalkaart. Met de kaart kan
het alleen bij ons op het bedrijf en vanaf 20 euro. Wie een factuur wenst, gelieve dat te melden bij de bestelling. Als het totaalbedrag minder dan
50 euro is, worden 5 euro administratiekosten voor het maken en verwerken van de factuur aangerekend. Ook als u de dag na afhaling en betaling van de
goederen een factuur vraagt, rekenen wij administratiekosten aan.

Klachten
Klachten over beschadigingen aan geleverde planten dienen onmiddellijk bij de aankoop gemeld te worden. Klachten over slechte hergroei kunnen helaas
niet aanvaard worden, omdat wij geen controle hebben over de weers- en andere omstandigheden waarin de planten geplant worden.

Tuinaanleggers
Voor deze beroepsmensen is het absoluut noodzakelijk dat ze hun bestelling 2 weken op voorhand doorgeven. Wij kunnen u geen planten meegeven als u
niet vooraf bestelt! Gelieve bij uw bestelling ook al uw coördinaten voor de facturatie door te geven (naam bedrijf, adres, tel.nr., BTWnr.). Aan u kunnen wij
geen uitgebreide, gepersonaliseerde adviezen geven zoals aan de particulieren.

Enten op aanvraag
Hebt u in uw tuin een fruitboom staan waaraan u erg gehecht bent en waarvan u de naam niet weet, en die boom wordt oud of moet om een of andere
reden verdwijnen, dan kunnen wij daarvan een nieuw exemplaar kweken bij ons in de kwekerij. U brengt ons tussen 15/12 en 15/1 een krachtige, eenjarige
twijg, zodat wij die in het voorjaar op een jonge onderstam kunnen enten. De prijs hiervoor is: 15 euro voor een laagstam (kers op Gisela = 21), 23 euro voor
een halfstam (kers op Gisela en peer op Pyrodwarf = 29), 34 euro voor een hoogstam. Wij vragen betaling van die som bij het binnenbrengen van het
enthout. De fruitsoorten perzik, nectarine, moerbei, tamme kastanje en notelaar kunnen wij niet enten op aanvraag.
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FRUITBOMEN
Kwaliteit, duurzaamheid en milieuvriendelijk telen zijn troef!
Uit respect voor de klant en voor onze leefomgeving stellen wij deze drie eisen steeds voorop. Om dat te kunnen waarmaken, moet er wel hard gewerkt
worden. Aan de hand van onderstaande teeltbeschrijving hopen wij u te kunnen overtuigen dat aan deze eisen voldaan wordt.

Bemesting
Uiteraard is scheikundige bemesting in een ekologisch bedrijf uit den boze. Met de afvalstoffen die we produceren (zomer- en wintersnoeihout, gras, tuinen keukenafval, een beetje stalmest), maken we compost. Daaraan worden ook nuttige micro-organismen toegevoegd, die het organisch materiaal
omzetten tot voedingsstoffen en de bomen helpen om zich te verdedigen tegen schadelijke organismen. Die compost wordt uitgestrooid op leeggekomen
percelen (om de 2 tot 5 jaar). Op de percelen waar bomen staan, geven we organische meststoffen, zoveel mogelijk van plantaardige oorsprong (bijv.
moutkiemen, vinasse).

Onkruid
De onkruidbestrijding gebeurt hoofdzakelijk mechanisch (hakken, wieden, aanaarden, schoffelen, frezen), zodat de bodem levend en luchtig blijft. Dit is een
arbeidsintensieve aktiviteit. De bessenplanten worden op afbreekbare zwarte plastiek geplant om het onkruid te onderdrukken. Om de werkdruk in het
voorjaar op te vangen, worden nog een klein beetje scheikundige onkruidbestrijdingsmiddelen toegepast.

Plagen en ziekten
Vooreerst worden een aantal teeltmaatregelen genomen die de uitbreiding van ziekten en plagen afremmen: gebruik van resistente rassen, teeltwisseling,
geen grote oppervlaktes van dezelfde cultuur, ruime plantafstanden, beperkte stikstofbemesting, geen zware machines die de grondstructuur kapot maken,
humusgehalte en microbieel bodemleven op peil houden, niet-kerende grondbewerkingen.
Bovendien is heel het perceel omheind met een gemengde haag van streekeigen bomen en struiken, wat het overleven van insektenetende vogels en
roofinsekten in de hand werkt. Die haag dient ook als windscherm en erosiebestrijding en ze staat daar mooi te zijn. Zo leveren we een bijdrage tot de
verfraaiing van het landschap.
Door niet systematisch te spuiten met scheikundige produkten tegen insekten en mijten, hebben we op de duur een natuurlijk evenwicht gekregen: d.w.z.
er zijn nuttige insekten en mijten in de kwekerij, die de schadelijke onderdrukken. Belangrijke belagers hebben wij zo onder controle gekregen: sommige
bladluizen, spint, wollige bloedluis, ... zelden moet er nog eens ingegrepen worden tegen een plaatselijke aantasting door luizen of bessebladwesp. Dat
gebeurt zoveel mogelijk met selectieve chemische middelen, die de nuttige insekten sparen. Voor moeilijker waarneembare plagen en ziekten (vb.
perenprachtkever) zijn wij aangesloten bij het waarschuwingssysteem van de fruitteelt en de boomkwekerij. Genoemde kever kan alleen chemisch
onderdrukt worden. Bovendien wordt op leegliggende percelen in de zomer een mengsel van kruiden die nuttige insekten aantrekken (zoals bijen,
zweefvliegen, gaasvliegen), ingezaaid.
Schurft en witziekte worden voorbehoedend en selectief (alleen de gevoelige rassen) behandeld met het minerale produkt zwavel (erkend in de bioteelt).
Produkten op basis van koper, die zeer goed werken tegen schurft, zijn taboe bij ons, omdat ze te veel het bodemleven verstoren.

Rooien
Om in het najaar vroeger te kunnen rooien en verkopen, spuiten andere kwekers hoge dosissen koperoxychloride over de planten, zodat de bladeren sneller
vallen. Bij ons begint het rooien pas als de meeste bladeren op natuurlijke wijze zijn gevallen (half oktober). Indien de gerooide bomen niet onmiddellijk
verkocht worden, gaan ze binnen de 24 uur weer de grond in (we noemen dat inkuilen), zodat de wortels niet kunnen uitdrogen. Zo koopt u steeds vers
plantenmateriaal bij ons.

Rassenkeuze
Wij kweken de rassen in de boomvorm waarvoor ze geschikt zijn. Vandaar dat sommige rassen alleen als laagstam, andere alleen als half- en hoogstam
beschikbaar zijn. Er zijn veel waardevolle oude rassen in de lijst opgenomen, die vaak ook typisch zijn voor een bepaalde streek. Zo vindt u bij ons de RGFen ENR-rassen, die bijzonder weerstandbiedend tegen ziekten zijn, en een aantal schurftresistente appelrassen (zie volgende bladzijden voor een
uitgebreide beschrijving). Voorts zijn de 7 stekelbessoorten die in het sortiment voorkomen, zeer weerstandbiedend tegen de gevreesde
kruisbessenmeeldauw (witziekte). Bij kersen hebben we een aantal nieuwe rassen opgenomen die sterker tegen ziektes en minder barstgevoelig zijn.

Tussen en onderstammenkeuze
We zoeken altijd de beste oplossing voor de klant en niet de meest commerciële voor de boomkweker. Enkele voorbeelden. Voor hoogstambomen
gebruiken we zaailing als onderstam, omdat die een meer gevarieerde voorraad aan erfelijk materiaal heeft, waardoor de boom meer ziekteresistent is. De
meeste halfstambomen zijn geënt op zwakgroeiende onderstammen, zodat ze maar 4 tot 4,5 m hoog worden. Voor tamme kastanje en walnoot bestaan er
geen zwakgroeiende onderstammen. De halfstambomen van die vruchten worden dus even hoog en breed als een hoogstam. Laagstamappelen worden op
de matig zwak groeiende M 26 en MM 106 geoculeerd en niet op de zeer zwakke M 9 of M 27, zodat ze ook op minder groeikrachtige gronden goed
gedijen en tot 25 jaar oud kunnen worden. Voor hoogstamkersen wordt nooit de gangbare F 12/1 onderstam gebruikt, omdat die gevoelig is voor
wortelknobbelbacterie. We enten F 12/1 wel als tussenstam, omdat hij mooi recht en vrij van knobbels is. Laagstamkersen zijn veredeld op de redelijk
zwakgroeiende Gisela 5 onderstam. Die gelicentieerde onderstam is vrij duur in aanschaf, waardoor laagstamkersen meer kosten dan andere laagstammige
bomen. Hetzelfde geldt voor halfstamperen op Pyrodwarf. Bij de laagstamperen zijn een aantal rassen slecht verenigbaar met de kwee onderstam. Na
enkele jaren kunnen ze afbreken bij hevige wind of zware vruchtdracht. Daarom kweken wij ze op met een tussenstam die wel goed aangroeit op de kwee.
Hoogstambomen van appel worden gevormd met het ras Keuleman als tussenstam, dat zeer sterk is tegen kanker en schurft. Bijgekochte bomen zijn niet
geënt met Keuleman als tussenstam, maar meestal met Pomme d'Or.

Kwaliteit in cijfers
Bij grootfruit (appel, peer, pruim, kers, kriek, perzik, nectarine, abrikoos, amandel, kweepeer, mispel, moerbei, tamme kastanje, walnoot) worden de
volgende minimale stamlengten aangehouden:
laagstam 50 cm
leiboom vertakt 30 cm boven de entplaats (stam is ± 45 cm)
halfstam 130 cm
hoogstam 200 cm.
De stamomtrek op 1 m hoogte bij hoogstam is minimaal 6 cm.
Alle bomen hebben minstens 4 takken bij levering, tenzij anders vermeld. Wij streven ernaar om de bomen met een dominante harttak op te kweken
(methode aanbevolen door Marc Lateur van het Département lutte biologique et ressources phytogénétiques van het C.R.A. in Gembloux).
Het kleinfruit wordt in struikvorm of op stam gekweekt. Veel kleinfruitplanten, en zeker die die in pot gekweekt worden (druif, braambes, kiwi, kiwibes,
blauwbes, bosbes, bosaardbei, honingbes, gojibes, vijg, vlier, duindoorn, appelbes), worden bijgekocht in betrouwbare kwekerijen die zich op die teelten
toeleggen.

Moerplanten
Om de soortechtheid van ons plantmateriaal te verzekeren, hebben wij destijds ons ent- en stekhout aangeschaft bij erkende proef- en onderzoekscentra
(rijksstation voor plantenziekten te Gembloux, studiecentrum voor teelt van steenfruit te Rillaar, Ferme du Héron te Villeneuve d'Ascq, proeftuin voor
kleinfruit te Tongeren), tuinbouwscholen (Vilvoorde, Melle) en gecontroleerde verzamelingen (Nationale Boomgaardenstichting, enthoutparken van
Destelbergen en Ormeignies, betrouwbare privé-verzamelingen). In de kwekerij is een moerbed aangelegd waar enkele struiken en bomen van elk ras
geplant worden met de naam erbij, zodat vergissingen bij het snijden van het vermeerderingshout zoveel mogelijk uitgesloten worden.

Service
Indien u niet goed weet welke rassen te kiezen, vraag dan gerust ons advies i.v.m. rassenkeuze, bestuiving, plantafstand, grondvoorbereiding. Wij vragen
om dat zeker te doen vóór het drukke verkoopsseizoen en op afspraak. Bij de aankoop van fruitbomen krijgt u een uitgebreide handleiding mee, waarin
alles te lezen staat wat u dient te weten bij de aanleg en het onderhoud van een boomgaard. Als er tijd voor is, dan geven wij uw bomen bij de levering ook
een eerste snoeibeurt (vraag er gerust naar bij uw bestelling). Elk najaar publiceren wij een activiteitenprogramma. Daarin staat aan welke plantenbeurzen
wij deelnemen, kondigen wij onze voordrachten, open-bedrijvendag of bezoeken aan interessante fruitprojekten aan. Als u ons uw e-mailadres bezorgt,
houden wij u daarvan op de hoogte (deze informatie staat ook op de website).
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RGF-rassen
RGF staat voor: ressources génétiques fruitières. Onderstaande soorten zijn in het C.R.A. (afdeling plantenziekten) te Gembloux gedurende jaren getest op
de belangrijkste schimmelziekten en als tamelijk weerstandbiedend bevonden. Ze zijn in onze kwekerij verkrijgbaar. Wij geven hier een korte beschrijving
van die soorten. Meer info: rwdf.cra.wallonie.be, klikken op conseils et services/variétés. Of www.biodimestica.eu.
Wij hebben een beperkte voorraad van verzamelmapjes met alle fiches van RGF-rassen in ons aanbod van boeken.

Appel
Geneva (RGF)
Donkerrode appel met rood vruchtvlees, gladde schil, conisch, pluk 2e helft augustus, 2 weken houdbaar, zoetzuur, verse consumptie maar vooral voor
keukengebruik en sap, bevat veel polyfenolen en antioxydanten, boom met vrij krachtige groei, neiging tot hangende takken, bladeren en bloemen rood,
zeer productief maar beurtjaargevoelig, zeer sterk tegen schurft, matig gevoelig voor witziekte en kanker.
Transparente de Lesdain (RGF)
Gele appel met oranje-rose blos, glad, half september tot eind oktober, zoetzuur, met goed aroma, eetappel, gemakkelijk te kweken boom met snelle en
hoge vruchtdracht, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, witziekte, kanker.
Reinette Évagil (RGF)
Middelmatige tot kleine, gele dessertappel met een lichtoranje blos op de zonkant, glad en regelmatig, september tot oktober, eerste herfst-Reinette met
fijn, zoetzuur vruchtvlees en een bijzonder aangenaam aroma, ook uitstekend voor appelmoes, alle vormen, weinig vatbaar voor schurft en meeldauw,
matig voor kanker.
Joseph Musch (RGF)
Grote, brede appel, gekleurd, september tot november, vruchtvlees type Reinette, handappel, kleine boom, alle boomvormen, zeer vruchtbaar, weinig
gevoelig voor schurft en witziekte, matig gevoelig voor kanker.
La Paix (RGF)
Middelmatig grote appel, hoger dan breed, rood, aromatisch, oktober tot november, vruchtbaar, handappel, liefst op laagstam, weinig gevoelig voor schurft,
matig gevoelig voor witziekte en kanker.
Président Roulin (RGF)
Grote appel, geel met rose strepen, eind september tot december, zeer vruchtbaar, zacht, zeer goed voor moes, ook handappel, alle boomvormen, weinig
gevoelig voor schurft, witziekte en kanker.
Cwastresse Double (RGF) syn. Calville des Vergers
Dikke, geribde appel, groengeel, rood gemarmerd en gestreept aan de zonkant, oktober tot december, vruchtbaar, hoogste kwaliteit als handappel,
knappend, alle boomvormen, middelmatig gevoelig voor schurft, weinig gevoelig voor witziekte, matig gevoelig voor kanker op M 9, maar kankerresistent op
zaailing.
Reinette de Blenheim (RGF)
Grote appel, goudgeel met rode strepen aan de zonkant, oktober tot januari, hand en stoofappel, alle boomvormen, vruchtbaar, maar komt laat in produktie,
matig gevoelig voor schurft en witziekte, weinig gevoelig voor kanker.
Radoux (RGF)
Middelmatig grote appel, geel met fel rode blos, september tot november, zeer vruchtbaar, handappel, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, matig
gevoelig voor witziekte en kanker.
Reinette Hernaut (RGF)
Grote appel, wijnrood op groengele grondkleur, glad, soms met lichte roest, november tot april, voortreffelijk bewaarbaar, vruchtbaar, knappend en sappig
vruchtvlees, zuurachtig zoet, zeer verfrissend, ook voor taarten geschikt, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, meeldauw en kanker.
Reinette Dubois (RGF)
Ronde, afgeplatte appel, glanzend rood op groengele grondkleur, glad, november tot april, zoetzuur, zeer goede smaak, regelmatige productie,
dessertvrucht, alle boomvormen, eerder zwakke groei, zeer weinig schurftgevoelig, weinig tot matig gevoelig voor witziekte, matig kankergevoelig.
Gris Braibant (RGF)
Zeer oude variëteit van onbekende herkomst, middelmatig groot, ruwe schil met rode blos aan zonkant, november tot mei, vrucht verschrompelt tijdens
bewaring, typisch Reinette aroma, zeer zoet, enigszins zuur, alle boomvormen, vruchtbaar, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte en
kanker.
Reinette de Waleffe (RGF)
Matig grote dessertappel van eerste klasse, groengeel met oranjerode blos, matig glad, november tot maart, zoetzuur, stevig, fijn aroma (tussen
Court-Pendu en Reinette de France), snel en goed vruchtbaar, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor kanker en witziekte.
President van Dievoet (RGF)
Tamelijk grote vrucht, geel met stipjes, wit, knappend en sappig vruchtvlees, eetrijp Nieuwjaar-mei, beurtjaargevoelig, ongevoelig voor schurft, matig
gevoelig voor witziekte.

Peer
Précoce Henin (RGF)
Jong ras (1970) uit de provincie Luik, mooie, middelgrote vrucht, groengeel met oranje blos, zeer smakelijke oogstpeer, zeer zoet en sappig, smeltend, zeer
sterk tegen schurft, geschikt voor alle boomvormen.
Poire de Gros (RGF)
Landras uit de provincie Namen. Bijna ronde peer, groen met lichtbruine verruwing, middelgroot tot groot, zoetzuur vruchtvlees, meer een stoofpeer of voor
andere verwerkingen in de keuken, pluk half september en een tiental dagen houdbaar, boom vruchtbaar en heel ziekteresistent, vooral als hoogstam
gekweekt.
Beurré Dilly (RGF)
Oud ras uit de streek van Doornik. Middelgrote, redelijk dikke peer, groen, met fel rode blos, fijn, sappig en zeer zoet vruchtvlees, pluk eerste helft
september, dessertvrucht eetbaar tot half oktober, boom snel en hoog vruchtbaar, geschikt voor alle boomvormen, goed bestand tegen schurft.
Saint-Mathieu (= Mahieupeer) (RGF)
Zeer oud ras, veel voorkomend in Henegouwen en Nord/Pas-de-Calais, grote, lichtgroene vrucht met donkerrode blos en grote lenticellen, voornamelijk om
te stoven, ook matig tot goede eetpeer, grofvlezig, krakend, licht korrelig, licht aromatisch, half september tot half december, jonge bomen sterkgroeiend,
vruchtbaar, vooral als hoogstam, zeer sterk tegen schurft.
Madame Grégoire (RGF)
Grote, groene tot gele dessertpeer, sappig en zoet, pluk begin oktober, bewaarbaar tot begin december, zeer sterk tegen schurft, zwakke groeikracht, zeer
gemakkelijk te vormen boom, zeer vruchtbaar.
Beurré d'Anjou (= Nec Plus Meuris) (RGF)
Middelmatig grote peer, groen tot okergeel, zeer lekkere en sappige dessertpeer, pluk in oktober, bewaren tot december, zeer sterk tegen schurft, matige
groeikracht, vruchtbaarheid goed maar onregelmatig.
Bronzée d'Enghien (RGF)
Bronskleurige vrucht, ruwschillig, matig groot tot klein, keukengebruik (hard) tot eind november, daarna dessertvrucht tot december-januari, sappig,
wijnachtig zuur, beetje rins als Durondeau, zeer sterk tegen schurft, vruchtbare en groeikrachtige boom, geschikt voor alle vormen, vrucht zeer boomvast
Zij stellen daarnaast een aantal rassen voor die weinig of slechts matig gevoelig zijn voor schurft op de vrucht, het blad en het hout. Ziehier de lijst.
Zeer weinig tot weinig schurft, geen invloed op de oogst als het niet behandeld wordt met een schurftwerend middel: Ananas de Courtrai, Triomphe de
Vienne, Beurré Lebrun, Jefkenspeer, Joséphine de Malines
Middelmatig gevoelig voor schurft, invloed op de oogst beperkt, op minder gunstige standplaatsen zijn enkele behandelingen met een schurftwerend
middel nodig: Supertrévoux, Bon Chrétien Williams, Calebasse à la Reine, Seigneur Esperen, Dubbele Flip, Beurré Superfin, Conference, Jeanne d'Arc,
Jules d'Airoles, Beurré de Naghin, Beurré Alexandre Lucas, Comtesse de Paris.

Pruim
Belle de Thuin (RGF)
Zeer grote vruchten, groen tot geel, van zeer goede kwaliteit, vruchtbaar, 2e helft augustus, geschikt als tafelpruim en voor vruchtensla, weinig gevoelig
voor Monilia en barsten.
Wignon (RGF)
Langwerpige, middelmatig grote pruim, roodpaars, zelfbestuivend, regelmatig produktief, 2e helft september, droog tot sappig, zeer goed als handpruim en
om te stoven, weinig gevoelig voor Monilia en barsten.
Prune de Prince (RGF)
Kleine pruim, blauw, zelfbestuivend, zeer vruchtbaar, eind september, zeer droog, zeer zoet, hoge en regelmatige opbrengst, zeer lekker als handpruim en
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om te stoven, geschikt voor drogen, weinig gevoelig voor Monilia en barsten.
Sainte-Cathérine (RGF)
Langwerpige, middelmatig grote pruim, geel, zelfbestuivend, begin oktober, droog tot sappig, goede tot zeer goede smaak, hoge en regelmatige opbrengst,
goed voor alle gebruik, weinig gevoelig voor Monilia en barsten.

Kers en kriek
Ghijssens zaailing (RGF)
Zwak tot matig groeiende boom, met een goede tot zeer goede vruchtbaarheid, vrucht purper tot zwart, matig groot, rijp eerste helft van juli, vruchtvlees
donker en gekleurd sap, weinig gevoelig voor barsten en vruchtrot.
Helshoven (RGF)
Oud ras uit Limburg, matig grote vrucht, redelijk stevig, zeer donkerrood, zoet, rijp rond half juli, goede weerstand tegen barsten en vruchtrot, gemakkelijk te
vormen boom, alle boomvormen, redelijk afhangend hout.
Schaarbeekse Kriek (RGF)
Zeer oud ras, traditioneel gebruikt voor het maken van kriekbier, vooral wegens het sterk roodkleurend sap, middelmatig grote, donkerrode vruchten in
trossen, zoetzuur, dessertvrucht, maar vooral in de keuken gebruikt, gemakkelijk te vormen en vruchtbare boom, alle boomvormen, zeer goed bestand
tegen taksterfte (Monilia) en hagelschotziekte (Cylindrosporium).

Perzik
Fertile de Septembre (RGF)
Middelmatig groot, rode schil, wit vruchtvlees, 2e helft september, sappig, zeer lekker als dessertvrucht en om in te leggen, hoge en regelmatige opbrengst,
weinig gevoelig voor krulziekte en Monilia.

Het Certifruit-kwaliteitscharter.
Het centrum voor landbouwonderzoek (CRA) van Gembloux onderzoekt sinds meer dan 30 jaar de oude fruitrassen van
België. Die studies hebben geleid tot de promotie van een aantal oude fruitrassen, de hierboven beschreven RGF-rassen,
die goed bestand zijn tegen ziekten en die zonder bespuitingen kunnen gekweekt worden door de amateur-fruitteler.
In 2009 is het idee gegroeid om een kwaliteitscharter op te stellen voor deze fruitbomen. Het CRA heeft de belangrijkste
partners voor het tot stand komen daarvan, samengebracht: de boomkwekers, het enthoutpark van Ormeignies en de
Waalse tuinbouwfederatie. Na veel vergaderingen is in 2013 dat charter tot stand gekomen onder de naam
certifruit-kwaliteitscharter.
Vanaf de herfst van 2013 worden bomen van alle RGF-rassen met dit kwaliteitslabel op de markt gebracht. Dat garandeert
de juistheid van het ras en de onderstam waarop het geënt is en verzekert voorts dat de boom op een ambachtelijke manier
gekweekt is en voldoet aan een aantal essentiële kwaliteitseisen.
Op het label staat een nummer dat verwijst naar de kwekerij waar de boom opgekweekt is. Indien de klant een aantal jaar
na de aankoop van de boom vaststelt dat het ras niet juist is, kan hij met dat label teruggaan naar de zaak waar hij zich die
fruitboom aanschafte. Aan de hand van dat nummer kan de kweker van de boom teruggevonden worden en die is dan
verplicht om een nieuwe boom van het juiste ras te geven. Wij zijn aangesloten bij dat charter. Alle bomen die in de
cataloog de letters RGF achter de rasnaam dragen, kosten daarom 2 euro per stuk meer, ongeacht de boomvorm.

ENR-rassen
Espace Naturel Régional (ENR) is een instelling van de Franse regio Nord/Pas-de-Calais die zich o.a. bezig houdt met het verzamelen en instandhouden
van lokale planten- en dierensoorten. Net zoals in Gembloux hebben zij fruitrassen geselecteerd die typisch zijn voor de streek en weerstandbiedend
mogen genoemd worden. Ook die zijn bij ons verkrijgbaar. Meer info:
www.enrx.fr, klikken op patrimoine génétique

Appel
Précoce de Wirwignes (= Directeur Lesage) (ENR)
Oogstappel (1e helft augustus) met wit, sappig, zoet en zeer aromatisch vruchtvlees, opbrengst vroeg, goed en tamelijk regelmatig, zeer weinig aantasting
door schurft, weinig gevoelig voor witziekte.
Argilière (ENR)
Matig groot, zeer mooi vermiljoenrood op gele ondergrond, zeer gearomatiseerd, eetappel, september - oktober, heeft last van vroege val, alle
boomvormen, laat maar goed vruchtbaar, lichtjes beurtjaargevoelig, matig gevoelig voor schurft en witziekte.
Jacques Lebel (ENR)
Oude en veel voorkomende boomgaardvariëteit, best op half- en hoogstam, sterkgroeiend, vrucht matig groot tot groot, groen tot geel, met zacht, sappig
en lichtzuur vruchtvlees, schil wordt wasachtig tijdens bewaring, september tot december, zeer goed geschikt voor appelmoes, ongevoelig voor witziekte,
wisselend vatbaar voor schurft, wordt aangetast door kanker, doch de boom schijnt er weinig last van te hebben.
Reinette de Fugélan (ENR)
Groot, groen tot geel, lichtjes rood gestreept aan zonkant, eetappel voor volledige rijpheid, september - december, daarna ook als stoofappel, alle
boomvormen, goede en regelmatige opbrengst, weinig gevoelig voor schurft en witziekte.
Reinette de Flandre (ENR)
Matig grote eet- en vooral stoofappel met knappend, wit, zuur en zeer sappig vruchtvlees, ruwe, roestbruine schil, opbrengst vroeg intredend en hoog, half
oktober tot eind december, geen aantasting door schurft, matig gevoelig voor witziekte.
Franse Bellefleur (= Bellefleur Double) (ENR)
Groot, groengeel met karmijnrode blos, zoet tot lichtzuur, vast en matig sappig, oktober - december, alle boomvormen, op half- en hoogstam beste smaak,
maar beurtjaargevoelig, goede eetappel, uitstekend voor sap en keuken, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte, gevoelig voor kanker
op natte en zware grond.
Bellefleur Large-Mouche (= Ossekop, Lanscailler) (ENR)
Groot, groengeel en karmijnrood gestreept aan zonkant, vast en tamelijk droog, vooral gebruikt als stoofappel en voor sap, november tot januari, liefst op
hoog- en halfstam, laat in produktie, maar dan zeer hoge en tamelijk regelmatige opbrengst, weinig eisen qua standplaats, gevoelig voor witziekte, weinig
gevoelig voor schurft.
Veurnse Renet (= Reinette des Capucins) (ENR)
Middelmatig groot, groengeel met vermiljoenrood aan zonkant, fijn en zeer gearomatiseerd vruchtvlees, uitstekend als eetappel en voor gebak, november februari, alle boomvormen, vruchtbaarheid tamelijk vroeg, matig en regelmatig, schijnt weinig gevoelig te zijn voor wormstekigheid, zeer weinig gevoelig
voor schurft, matig gevoelig voor witziekte.
Colapuis (ENR)
Kleine, rode appel voor alle gebruik: verse consumptie, moes, cider, sap, november tot april, schil wordt wasachtig tijdens bewaring, beste opbrengst als
laagstam op sterke onderstam, beurtjaargevoelig, geen schurft noch witziekte, weinig gevoelig voor kanker, zeer weinig bewaarziekten.
Franse Renet (= Reinette de France) (ENR)
Grote bewaarappel met geelachtig, vast, zoet en enigszins zuur vruchtvlees en een heerlijke gearomatiseerde smaak, december tot april, verse consumptie
en stoven, alle boomvormen, opbrengst matig maar regelmatig, geen schurft, matig gevoelig voor witziekte, tamelijk gevoelig voor kanker.
President van Dievoet (= Cabarette) (ENR): zie RGF-rassen
Rambour d'hiver (ENR)
Zeer sterkgroeiende hoogstamvariëteit, traag maar regelmatig vruchtbaar, geelrode, matig grote vrucht, eetbaar januari-mei, sappig, zuurzoet vruchtvlees.

Peer
Grosse Louise (ENR)
Zeer gezond, sterkgroeiend ras, middelmatig grote, gele vruchten in september.
Fondante de Moulins-Lille (ENR)
Zwakgroeiende, maar zeer produktieve boom, kleine, sappige, groengele vrucht in oktober.
Saint-Mathieu (= Mahieupeer) (ENR): zie RGF-rassen
Beurré Bâchelier (ENR)
Sterkgroeiend, veel vertakking, vrucht groot, groengeel, oktober-december, vruchtvlees wit, krakend, licht geparfumeerd.
Poire à Côte d'or (ENR)
Stoofpeer tot maart, blijft vast bij het stoven.
Plovine (ENR)
Kleine, rosse stoofpeer, wordt gewoon in water gestoofd.
boomkwekerij De Linde
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Pruim
Reine-Claude sanguine de Wismes (ENR)
Matige, brede groei, zeer vroege bloei (familie van de Japanse pruimen), vrucht hartvormig, rose-violet met gekleurd sap, vanaf eind juli.

Kers en kriek
Griotte Saint-Jean (ENR)
Middelgrote, zure kriek, oranjekleurig, rijpt in juni.

Nieuwe, gelicentieerde, weerstandbiedende appelrassen
Deze rassen zijn schurftresistent, dus er komt helemaal geen schurft op. De resistentie is gebonden aan één enkel gen, wat voor gevolg heeft dat er een
kans bestaat dat ze doorbroken wordt door mutatie van de schurftschimmel. Wij bieden deze bomen alleen op laagstam (onderstam M9) aan. Ze worden
aangekocht bij een licentiehouder.
Santana ®
Sterke groei, tamelijk vroege, goede en regelmatige produktie, pluk 2e en 3e week september, consumptie september-oktober, vrucht groot, iets gestreepte
blos op groengele ondergrond, matig vette schil na bewaring, friszure smaak met een goed aroma, vrij hard, sappig en knapperig, schurftresistent (maar
volgens Gembloux is de resistentie doorbroken), vatbaar voor witziekte, weinig vatbaar voort kanker. Goede appel voor mensen met appelallergie.
Topaz ®
Matige groei, vroege, goede en regelmatige produktie, pluk in oktober, consumptie november-januari, vrucht tamelijk groot, geel met oranjerode blos, vettige
schil, zoetzure, matig aromatische smaak, stevig, sappig, knapperig, schurftresistent (volgens Gembloux is dit ras tegen schurft het best weerstandbiedend
van de vier hier genoemde), weinig vatbaar voor witziekte en kanker.
De Unité de phytopathologie van Gembloux waarschuwt voor een nieuwe schimmelziekte op deze twee rassen. Symptomen zijn kleine, zwarte plekjes op
de schil, met daaronder in het vruchtvlees een verkurking die lijkt op stip. Bij bewaring rot de appel sneller.
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Hoe lees je deze cataloog?
De rassen zijn opgesomd in volgorde van bewaarduur. Het gaat over bewaring in natuurlijke omstandigheden (= op een koele plaats met een relatieve
vochtigheid van 70 %). We streven ernaar om bomen te leveren met een harttak en 3 gesteltakken.
Voor elke fruitsoort geven we in de schuingedrukte tekst onder de zwarte balk wat algemene informatie. We vermelden bij iedere fruitsoort de
onderstammen die wij gebruiken. Elke onderstam heeft zijn eigen groeikracht. Zo blijven laagstammen kleine bomen als ze volwassen zijn. Appel, peer en
kweepeer worden 3 tot 3,5 m hoog. Alle andere laagstammen (pruim, kers, ...) worden rond 4 m hoog. Hoogstammen worden 6 tot 10 m hoog en breed.
Halfstammen op zwakgroeiende onderstammen (= de meeste) worden 4 tot 4,5 m hoog en breed, sterkgroeiende (walnoot en tamme kastanje) 7 tot 10 m
hoog en breed.
1e kolom: onder de rasnaam staat in welke boomvorm ze beschikbaar is: LS = laagstam, lei = leiboom, 1/2S = halfstam, HS = hoogstam.
2e kolom: Z betekent dat dit ras vrucht zet zonder dat er een ander ras in de buurt nodig is (zelfbestuivend, parthenocarp). Rassen waarbij geen Z
staat,hebben dus een ander ras van dezelfde fruitsoort (appel bij appel, peer bij peer, ...) in hun buurt (100 m) nodig om vruchten te kunnen geven. dat ras
moet goed stuifmeel en dezelfde bloeitijd hebben. Vraag ons advies hiervoor. O.s. duidt bij appel aan op welke onderstam de laagstammen geënt zijn. T.s.
verwijst bij peer naar het gebruik van een tussenstam (Beurré Hardy of de Curé) bij sommige rassen van laagstam en leiboom.
3e kolom: hier staat specifieke informatie over het betreffende ras. De cijfers op de onderste lijn duiden de datum aan waarop de vruchten in een normaal
seizoen best geplukt worden: 5/8 is dus pluk op 5 augustus.
De overige kolommen geven informatie over de vruchten.

GROOT FRUIT
prijzen : laagstam : 9.5 €
leiboom, dubbele vlakke snoer 20 €
leiboom, schuine palmet 2 etages : 44 €
leiboom, Verrier palmet : 61 €
halfstam : 15 €
hoogstam : 26 €

appel (Malus domestica)
RGF rassen met Certifruit label altijd +2€

Leibomen zijn geschikt voor planting langs muren of afsluitingen. Je kan er ook een haag of afsluiting mee maken. In elk geval moeten ze gesteund
worden door een dradenstel.
Stamlengte 45 cm. Afstand tussen de gesteltakken: 30 cm. In 3 vormen beschikbaar. Minimum afstand tussen de planten in de rij: dubbele vlakke snoer
en schuine palmet = 3m;
Verrier palmet = 1,2 m.

dubbele vlakke snoer

schuine palmet

Verrier-palmet

De laagstambomen en leibomen zijn geënt op de zwakgroeiende M 26 of de matig groeiende MM 106 (die laatste voor de rassen die van nature
zwakgroeiend zijn). Uitzonderlijk op de heel zwakgroeiende M 9. U ziet de onderstam waarop het betreffende ras staat telkens in de 2e kolom.
Laagstamappelaars worden op goede grond op 2,5 m van elkaar geplant. Halfstam appelaars staan op de matig groeiende onderstam MM 106, MM
111 of M 7. De afstand tussen de bomen is best 4 m. De hoogstammen zijn geënt op zaailing appel (selectie 'Bittenfelder') en met tussenstam
'Keuleman', tenzij bijbestelde bomen, die hebben meestal tussenstam 'Pomme d'Oré. Hier houdt u best een minimum afstand van 8 m tussen de
bomen.

ras
beschikbaar

z
o.s.

info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

z
vroegste appel, kankergevoelig
MM106 5/8

zuur, snel melig
dessert, keuken

lichtgeel
tamelijk groot

Précoce de Wirwignes (Directeur
Lesage) ENR
LS
1/2S
HS

z
tamelijk lang bewarende
MM106 oogstappel
10/8

zacht, sappig, zoetzuur,
geparfumeerd
dessert, keuken

geel + roodgestreept
middelmatig groot, licht
conisch

Discovery
LS
lei

z
tamelijk lang bewarende
MM106 oogstappel
15/8

zoetzuur, knappend,
aromatisch
dessert

rood
klein, plat

z
M 26

vroege en zeer goede
produktiviteit
1/9

tamelijk stevig, sappig,
friszuur
dessert

donkerrood aan zonkant, op
groengele ondergrond
tamelijk groot, hoog

rood blad en bloem, zeer
vruchtbaar, hangend hout
25/8

zoetzuur, zacht vruchtvlees
dessert, maar vooral keuken
en sap

helemaal donkerrood, ook het
vlees
middelgroot, conisch

vraagt weinig snoei
25/8

zoet tot lichtzuur, fijn aroma
dessert, keuken

geel
middelmatig tot klein, korte
steel

lichtzuur, sappig, zachtvlezig
dessert, keuken

geel + lichtrood
groot, regelmatig

bewaart tot aug
Transparente Blanche
LS
1/2S

HS

1/2S

bewaart tot sep
Summerred
LS

1/2S

Geneva RGF
LS

1/2S

HS

M 26

Reinette Évagil RGF
LS
1/2S

HS

M 26

James Grieve
LS
lei

HS

z
zeer vruchtbaar, kankergevoelig
MM106 1/9
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Kalvijntje (Calville Rouge d'Automne)
LS
1/2S
HS

vaak rozig vlees onder schil, zeer
MM106 gekend in
Noord-West-Vlaanderen
1/9

zoetzuur
dessert, keuken, sap

rood
matig groot

Transparente de Croncels
LS
1/2S

z
zeer gevoelig voor druk en
MM106 transport
1/9

zacht, sappig, zachtzuur,
licht aroma
dessert, keuken, sap

geel
groot

weerstandbiedend, zeer
MM106 vruchtbaar
5/9

zoet, Cox's-smaak
dessert

geel + oranje
eerder klein

HS

bewaart tot okt
Alkmene
LS
lei

1/2S

Argilière ENR
LS

1/2S

HS

M 26

gemakkelijk vruchtval
5/9

zoetzuur, zeer geparfumeerd
dessert

geel + rood
matig tot groot

Gravenstein
LS

1/2S

HS

M 26

ziektegevoelig
5/9

zeer sappig, zoetzuur,
aromatisch, zeer lekker
dessert

geelgroen + roodgestreept
middelmatig groot

Santana ®
LS

z
M9

was schurftresistent
5/9

friszuur, aromatisch
dessert, goed voor mensen
met appelallergie

bijna helemaal rood
groot

Transparente de Lesdain RGF ENR
LS
1/2S
HS

M 26

snel en hoog vruchtbaar
10/9

krakend, stevig, zoetzuur
dessert

geel met oranje-rose blos
hoge appel, gladde schil

knappend, zoetzuur tot zuur
dessert, keuken, sap

geelgroen + veel rood
groot, breed

knappend, eerder zoet
dessert

geel + helderrood
tamelijk groot

zoet, knappend
dessert

geel + rood
middelmatig groot, conisch

weinig ziektegevoelig, typisch
streek Brugge
15/9

weinig sap
dessert

geel, bleekrood gekleurd en
gestreept zonkant
afgeplat, matig groot

vruchtbaar, beurtjaargevoelig
20/9

bitterzoet
cider

bleekgeel + rood
klein, conisch

zeer vruchtbaar
20/9

knappend, eerder zoet
dessert, sap

geel, bijna volledig rood
klein

vruchtbaar
5/10

bitterzoet
cider

geel + rood
zeer klein, conisch

bewaart tot nov
Joseph Musch RGF
LS
lei
1/2S

HS

zeer vruchtbaar
MM106 5/9

Elstar
LS

1/2S

M 26

La Paix RGF
LS
lei

1/2S

MM106 10/9

Stropneuzen
LS

1/2S

HS

1/2S

HS

1/2S

HS

1/2S

HS

Jacques Lebel ENR
LS
1/2S

HS

z
M 26

Sterappel (Reinette Étoilée)
LS
1/2S

HS

M 26

Germaine ENR
Radoux RGF
LS

M 26

Marseigna ENR

tamelijk ziektegevoelig
10/9

bewaart tot dec

Cox's Orange Pippin
LS
1/2S

goed voor elke grond, schil vettig, lichtzuur, sappig, zachtvlezig
kankergevoelig, maar overwint dat dessert, keuken, sap
makkelijk, stipgevoelig op
laagstam, beurtjaargevoelig
5/9

groengeel
middelmatig groot, afgeplat,
korte, dikke steel

M 26

zeer laat vruchtbaar op hoogstam
5/9

aangenaam zoet, licht
gearomatiseerd
dessert, keuken, sap

rood
klein, rond tot licht conisch

M 26

zeer ziektegevoelig
10/9

zoet, zeer aromatisch
dessert, sap

geel + rood
eerder klein

Cwastresse Double RGF
LS
1/2S

HS

M 26

op zaailing zeer sterk tegen
kanker
10/9

knappend, zeer lekker
dessert

groengeel + rood
groot, geribd

Président Roulin RGF
LS
1/2S

HS

M 26

lijkt op Jacques Lebel, moes
minder vochtig
10/9

zeer zacht, sappig, lichtzuur
keuken, dessert

bleekgeel + licht roodgestreept
groot

M 26

ronde, evenwichtige boomvorm
15/9

zoet tot lichtzuur
dessert, keuken, sap

groengeel + effen rood
groot, 1 kant hoger dan
andere

M 26

ziektegevoelig
15/9

friszuur, aromatisch
dessert, keuken, sap

geel + karmijnrood
groot, onregelmatig

M 26

15/9

goed
dessert, keuken

geel + roodgestreept
groot

Franse Bellefleur (Bellefleur Double)
ENR
LS
1/2S
HS
Karmijn de Sonnaville
LS
Reinette de Fugélan ENR
LS
1/2S

HS

.
Suntan
LS

HS

Trezeke Meyers
1/2S

boomkwekerij De Linde

HS

M 26

kruising van Cox's en
Court-Pendu, kankergevoelig
15/9

zoetzuur, zeer aromatisch
dessert, sap

geel + rood
middelgroot, platrond

weerstandbiedend
15/9

aangenaam zoet, licht
gearomatiseerd
dessert, keuken

strogeel + lichtrood
middelgroot

9

Reine des Reinettes
LS
lei
1/2S

HS

z
M 26

zeer vroeg en hoog vruchtbaar
20/9

knappend, matig sappig,
zoet, fijn aroma
dessert

geel + lichtjes rood
middelgroot, rond

Reinette de Flandre ENR
LS
lei
1/2S

HS

M 26

zeer vruchtbaar
25/9

zuur
keuken, dessert, sap

roestbruin + rood, ruwschillig
klein tot middelgroot

Pomme du Verger ENR
1/2S

HS

matig vruchtbaar
5/10

bitter
cider

geel + rood
zeer klein, rond

Normandie Blanc ENR
1/2S

HS

zeer vruchtbaar
10/10

bitterzoet
cider

groengeel
klein, conisch

HS

vruchtbaar
15/10

zoet
cider

lichtgroen
klein, conisch

Kattekop (Calville de Saint-Sauveur)
1/2S
HS

zeer gekend in
Noord-West-Vlaanderen
10/9

zoet tot zachtzuur, droog,
weinig aroma
keuken

grijsgroen, lichtrode blos
zeer groot

Bellefleur Large-Mouche = Ossekop
(Lanscailler) ENR
1/2S
HS

zeer sterke groeier, treurend
15/9

zoetrins, weinig aroma
keuken

groengeel + roodgestreept
zeer groot

zoetzuur, weinig sappig, licht
aromatisch
keuken, dessert

groengeel + rood
middelmatig tot groot

zoetzuur, aromatisch
dessert

geelbruin + lichtjes rood
groot

Dello ENR
1/2S
bewaart tot jan

Reinette de Blenheim RGF
LS

HS

M 26

zeer laat vruchtbaar
15/9

Reinette Descardre
LS
1/2S

HS

M 26

20/9

Jan Steen
LS

1/2S

M 26

kruising van Cox's en Sterappel,
veel late val
30/9

zoetzuur, aromatisch
dessert

rood
middelmatig groot

Jonagold
LS

1/2S

z
M 26

veel ziekten, zeer vruchtbaar
5/10

knappend, sappig, zoet
dessert

geel + rood
groot, regelmatig

Gloster
LS

1/2S

z
M 26

kankergevoelig
10/10

zoetzuur
dessert

paarsrood
tamelijk groot, conisch

Melrose
LS
lei

1/2S

M 26

zeer goed op zandgrond, wat
schurftgevoelig
10/10

knappend, sappig, zoetzuur
dessert

donkerrood
groot

Mutsu
LS

1/2S

M 26

soort verbeterde Golden, minder
schurftgevoelig
15/10

knappend, sappig,
meloenachtig aroma
dessert

groengeel
zeer groot

HS

z
M 26

vettige schil
25/9

lichtzuur, zachtvlezig, sappig
dessert, keuken, sap

groengeel
matig groot

HS

M 26

zeer gevoelig voor druk, vettige
schil
1/10

zuurzoet, sappig,
zachtvlezig, fijn aroma
dessert, keuken, sap

groengeel
middelmatig groot, bolvormig

M 26

gekend in de Westvlaamse
Polders
1/10

knappend, zoetzuur, zeer
geparfumeerd
dessert, keuken, sap

geel + roestkleurig
middelgroot, conisch

bewaart tot feb
Lombarts Calville
LS
lei

1/2S

Landsberger Reinette
LS

Veurnse Renet (Reinette des Capucins)
ENR
LS
1/2S
HS
Red Topaz ®
LS

M9

schurftresistent
5/10

knappend, zoetzuur,
aromatisch
dessert

geel + oranjerood
tamelijk groot, platrond

Rode Boskoop Schmitz-Hübsch
LS
lei
1/2S
HS

M 26

kankergevoelig
5/10

eerder zuur, aromatisch
dessert, keuken, sap

grauw + 3/4 rood
groot

sterk tegen ziekten, veel valling
kort vóór oogst, zeer gekend in
het Kortrijkse
20/9

knappend, zoetzuur, melig
op einde
dessert, moes, sap

geel + rood
groot, plat, korte steel

snel en goed vruchtbaar
5/10

knappend, zoetzuur, fijn
aroma
dessert

groengeel + rood
middelgroot

bewaart tot maa
Reinette Bakker Parmentier
LS
1/2S

HS

M 26

Reinette de Waleffe RGF
LS
1/2S

HS

M 26

Berglander
1/2S

HS

sterke groeikracht, vruchtbaar,
beurtjaargevoelig
10/10

vast vlees, vrij hard, matig
sappig, gewone smaak
dessert, keuken

geel met rode blos
groot

Brabantse Bellefleur
1/2S

HS

10/10

aangenaam zoetrins
dessert

geel + rood
klein

Reinette Baumann
LS
1/2S

HS

vroeg en hoog vruchtbaar
MM106 10/10

knappend, zoetzuur, licht
aromatisch
dessert, moes, sap

geel + veel rood
middelgroot

HS

kankergevoelig
10/10

zoetzuur, zeer geparfumeerd
dessert, keuken

geel + roestkleurig
middelmatig, afgeplat

Reinette de Chenée
1/2S
boomkwekerij De Linde
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Reinette du Canada Blanche
1/2S
HS
Reinette Hernaut (Dubbele Speeckaert)
RGF
LS
1/2S
HS

M 26

Eysdener Klumpke (Sabot d'Eysden)
1/2S
HS
Winston
LS

1/2S

M 26

Winter Banana
LS

M 26

10/10

zoetzuur, licht
gearomatiseerd
dessert, keuken

bruinachtig geel
groot, breed

zeer vroeg en hoog vruchtbaar,
kankergevoelig
10/10

knappend, eerder zuur,
aromatisch
dessert, keuken, sap

groengeel + donkerrood
groot

vroeg en hoog vruchtbaar,
kankergevoelig
15/10

zoetrins, licht gearomatiseerd geel + roodgestreept
dessert, keuken
eerder groot, hoog, gezwel
aan de steel

zeer vruchtbaar
15/10

eerder zoet, knappend
dessert, sap

donkergroengeel + lichtrood
klein

vaak naad van kelk naar steel,
schurftgevoelig
15/10

zoetzuur
dessert, keuken, sap

bleekgeel + rood
groot

bewaart tot april
Reinette de France ENR
LS
1/2S

HS

houdt van zware grond,
MM106 kankergevoelig
5/10

knappend, zoetzuur, heerlijk
aroma
dessert, keuken, sap

geel + koperkleurig
middelgroot, redelijk breed

Reinette Dubois RGF
LS
lei
1/2S

HS

zwakke groei, goede en
MM106 regelmatige productie
10/10

zeer wit, fijn, zoetzuur en erg
vast vruchtvlees
dessert, sap

glanzend rood op groengele
grondkleur
rond en afgeplat

Colapuis ENR
LS
lei

1/2S

HS

M 26

zoet, aromatisch
dessert, keuken, cider, sap

donkerrood
klein, hoog

Court-Pendu Gris
LS

1/2S

HS

best op zware grond, zeer laat
MM106 vruchtbaar op half- en hoogstam,
zeer kankergevoelig
15/10

zoetzuur, zeer geparfumeerd
dessert, keuken, sap

grijsbruin
afgeplat, klein

Court-Pendu Noir
LS

1/2S

HS

best op zware grond, zeer laat
MM106 vruchtbaar op half- en hoogstam,
zeer kankergevoelig
15/10

zoetzuur
dessert, keuken, sap

donkerrood
afgeplat

Court-Pendu Rosat
LS
lei
1/2S

HS

best op zware grond, zeer laat
MM106 vruchtbaar op half- en hoogstam,
kankergevoelig
15/10

zoetzuur, zeer geparfumeerd
dessert, keuken, sap

geel + rood
afgeplat, klein

zeer gekend in Waasland
20/10

knappend, zoetrins
dessert, keuken

groengeel + roodgestreept
middelmatig groot, conisch

zeer sterk tegen kanker, liefst
zware grond
20/10

lichtzuur, weinig aroma
dessert, keuken, sap

grijsgeel + karmijnroze
middelmatig, conisch

20/10

knappend, zuur tot zoetzuur
op einde bewaartijd
dessert, keuken

groengeel + paarsrood
matig groot, plat

zeer vruchtbaar, licht
witziektegevoelig
25/10

knappend, sappig, weinig
aroma
dessert, keuken

geelgroen + veel rood
groot

knappend, sappig, zoetzuur,
licht gearomatiseerd

groengeel + rood

15/10

Keiing
1/2S

HS

Keuleman (Gueule de Mouton)
1/2S
HS

z

Yzerappel (Marie-Joseph d'Othée,
Gosselet)
1/2S
HS
Idared
LS

z
M 26

1/2S

zeer sterk tegen ziekten, zeer
beurtjaargevoelig
15/10

bewaart tot mei
Rambour d'Hiver ENR
1/2S

HS

Essching
LS

1/2S

HS

M 26

Zuid-Westvlaams ras
25/10

knappend, sappig
keuken, dessert

groen + lichtoranje
middelgroot, vrij hoog,
knobbels aan kelkzijde

Gris Braibant RGF
LS
lei
1/2S

HS

M 26

kleine boom
25/10

zoet en aromatisch
dessert, keuken

grijsbruin + rood
middelmatig groot, klein op
hoogstam, rond

beurtjaargevoelig, pas eten na
nieuwjaar
30/10

knappend, zoetzuur
dessert, keuken, sap

groengeel
middelmatig tot groot

President van Dievoet (Cabarette) RGF
ENR
LS
lei
1/2S
HS

boomkwekerij De Linde

M 26
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prijzen : laagstam : 10 €
leiboom, dubbele vlakke snoer : 20 €
leiboom, schuine palmet 2 etages : 44 €
leiboom, schuine palmet 3 etages : 57 €
leiboom, Verrier palmet : 61 €
halfstam op kwee A: 16 €
halfstam op Pyrodwarf®: 21 €
hoogstam : 27 €

peer (Pyrus communis)
RGF rassen met Certifruit label altijd +2€

Info over leibomen: zie onder appel. De onderstam is bij laagstam kwee A. Planten op 2,5 m van elkaar. Halfstammen staan ook op kwee A (matige
groei, maar geen stevige verankering, blijvende steunpaal nodig) of op
Pyrodwar® (matige groei en stevige verankering, alleen tijdelijke steunpaal nodig). Plantafstand 4 m. Bij hoogstam is de onderstam zaailing peer
(selectie 'Kirchensaller'), bij sommige wordt er ook een
tussenstam gebruikt: Beurré Hardy, Précoce Henin RGF, Carisii, Beech Hill). Plantafstand hoogstammen is minstens 8 m. Sommige rassen zijn niet
rechtstreeks verenigbaar met kwee A. Daar is voor het kweken van de laag- en halfstammen een tussenstam (Beurré Hardy of De Curé) gebruikt. Bij
die rassen staat in de tweede kolom: 't.s.'.

ras
beschikbaar

z info
t.s. pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

z.
t.s.

weinig ziektegevoelig, blad
roodbruine herfstkleur
5/8

zoet
dessert

lichtgeel
klein

zeer sterk tegen schurft
15/8

zeer zoet, zeer sappig
dessert

groengeel, oranje blos
middelgroot

z.
t.s.

zeer kort bewarende oogstpeer
25/8

sappig, zoetzuur
dessert, drogen

groengeel, rode blos,
gestippeld
groot

z.
t.s.

weinig ziektegevoelig
25/8

sappig, rins
dessert

groengeel, rode blos,
gestippeld
middelgroot

typisch Oost-Vlaanderen, weinig
ziektegevoelig
30/8

knapperig, sappig, zoet met
licht wrange smaak
dessert

geel met stippen, rode blos
groot

zeer weinig ziektegevoelig,
typisch streek Kortrijk
1/9

lichtrins tot zoet, sappig
dessert

geel
matig groot

bewaart tot aug
Bruine Kriekpeer
LS

1/2S

HS

Précoce Henin RGF
LS
1/2S

HS

Clapp's Favourite
LS
lei

1/2S

HS

Supertrévoux
LS

1/2S

bewaart tot sep
Zomerkeizerin
LS
Ananas de Courtrai
LS
lei
1/2S

HS

Bon Chrétien Williams
LS
lei
1/2S

HS

z.
t.s.

weinig ziektegevoelig
1/9

zeer sappig, zuurachtig zoet
dessert, inleg

geel, gestippeld
middelgroot

Calebasse à la Reine (Wijnpeer)
LS
HS

t.s.

weinig ziektegevoelig
1/9

sappig, smakelijk
dessert, industrie

bruin
klein, dikke buik, smalle top

Marguerite Marillat
LS

t.s.

weinig ziektegevoelig
1/9

zeer sappig, zoet met fijn zurig
smaakje
dessert

groengeel, oranjerode blos,
gestippeld
groot

Rode Williams
LS

z.
t.s.

1/9

zeer sappig, zuurachtig zoet
dessert, inleg

paarsrood
middelgroot

z.
t.s.

zeer weinig ziektegevoelig
1/9

sappig, zoet + rins
dessert, inleg

geel + bruin, gestippeld
groot

z.

zeer schurftgevoelig, komt zeer
laat op vrucht
5/9

zeer sappig, zeer zoet
dessert

geelbruin
middelgroot

vrij gezond, typisch streek
Kortrijk-Kuurne
5/9

sappig, zoet wijnachtig
dessert

groen tot citroengeel
hoog peervormig

weinig ziektegevoelig
5/9

sappig
dessert

geel
middelgroot

zeer weinig ziektegevoelig,
typisch Pajottenland
5/9

sappig, zoet
dessert

geel met stippels
middelgroot, appelvormig

zeer weerstandbiedend
10/9

knapperig, zoetzuur
(dessert), stoven, siroop

groen, bruin beroest
dik peervormig tot rond

z.

zeer weinig ziektegevoelig
5/9

zeer sappig, zoet tot lichtrins
dessert

groengeel
zeer groot, peervormig tot
onregelmatig

z.

valt gemakkelijk bij rijpheid
5/9

zeer sappig, zoetzuur,
bijzonder aroma
dessert

groengeel, roodbruine blos
middelgroot

z.

vruchtbaarste peresoort, weinig
ziektegevoelig
5/9

zeer sappig, zoet
dessert

groengeel + bruin
middelgroot, lang tot zeer lang

Triomphe de Vienne
LS
lei
1/2S

HS

Beurré Hardy
LS
lei

1/2S

HS

Fondante de Cuerne
LS
1/2S

HS

t.s.

Grosse Louise ENR
LS
1/2S

HS

t.s.

Jefkenspeer (Beurré Chaboceau)
1/2S
HS
Poire de Gros RGF
LS
1/2S

z.

t.s.

bewaart tot okt
Beurré Lebrun
LS
lei

1/2S

HS

Bonne Louise d'Avranches
LS
lei
1/2S
Conference
LS
lei
boomkwekerij De Linde

1/2S

HS
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Beurré Dilly RGF
LS

1/2S

Beurré Superfin
LS

1/2S

zeer sterk, zeer vruchtbaar
10/9

sappig, heel zoet
dessert

groen, sterk rode blos
peervormig, gladde schil

weinig ziektegevoelig
10/9

zeer sappig, zoet tot lichtrins,
heerlijk aroma
dessert, inleg

groengeel, lichte blos,
gestippeld
middelgroot, kort peervormig

zeer ziektegevoelig (schurft,
perevuur), blad roodbruine
herfstkleur
10/9

rins
dessert

roodbruin
groot

sappig
dessert

groengeel
klein

weinig ziektegevoelig
10/9

sappig, zeer zoet, heerlijk
aroma
dessert, inleg, drogen

groengeel, gestippeld
middelgroot, appelvorm

t.s.

blad roodbruine herfstkleur
10/9

sappig, zoet
dessert, inleg

groengeel, rode blos,
gestippeld en groot

z.
t.s.

15/9

sappig, zoet tot lichtzuur, zeer
smakelijk
dessert, inleg

bruin
middelgroot, dikke buik, smalle
top

t.s.

Durondeau
LS

z.

Fondante de Moulins-Lille ENR
LS
HS
Seigneur Esperen
LS
lei
1/2S
Winterkeizerin
LS

1/2S

Calebasse Bosc
LS

1/2S

10/9
z.

HS

HS

Dubbele Flip (Beurré de Mérode)
1/2S
HS

z.

weinig ziektegevoelig
15/9

sappig, smeltend, zoet tot
lichtzuur, middelmatige smaak
dessert, inleg

geelbruin met stippels
middelmatig groot, kort
peervormig

Légipont (Fondante de Charneu)
1/2S
HS

z.

matig schurftgevoelig, boom
zeer hoog en smal
15/9

zeer sappig, zoet, fijn aroma
dessert, inleg

groengeel
middelgroot

zeer sterk tegen schurft
15/9

licht aromatisch, licht korrelig
stoven (dessert)

bleekgroen + donkerrood
middelgroot

bewaart tot nov
Saint-Mathieu RGF ENR
LS
1/2S

HS

Soldat Laboureur
LS

HS

15/9

sappig, zoet
dessert, inleg, drogen

witgroen, gestippeld
groot

Alexandrine Douillard
LS
lei
1/2S

HS

30/9

zoet, matig sappig
dessert

groengeel + fel beroest
klein tot middelgroot

Doyenné du Comice
LS
lei
1/2S

HS

koningin der peren, weinig en
laat vruchtbaar, schurftgev.
1/10

zeer sappig, zeer zoet
dessert

groengeel + rode blos,
gestippeld
groot, dik

HS

1/10

zoet, gearomatiseerd
dessert

bronskleurig, gestippeld
tamelijk groot

hoge opbrengst
1/10

sappig, zoetzuur tot flauw
(standplaats)
dessert, drogen, inleg

groen + veel stippels
groot, middenbuikig

kleine, gemakkelijk te vormen
boom, zeer vruchtbaar
2/10

sappig en zoet
dessert

groen, geel bij rijpheid
groot

sappig, zoet tot zwak zurig,
smakelijk, smakeloos op koude,
natte grond
dessert, inleg

groengeel, roze blos, bruin
gestippeld
groot

knappend, licht gearomatiseerd

groengeel

matige groeikracht, zeer sterk
tegen schurft, opbrengst goed,
onregelmatig
5/10

zeer lekker, sappig, zoet, lichte
wijnsmaak
dessert

groen tot okergeel, veel
lenticellen
matig groot

boom vraagt weinig snoei,
typisch streek Kortrijk
5/10

sappig, zwak zoetzuur, niet
korrelig
dessert, inleg

vaalgroen

5/10

sappig, zoetzuur
stoven, (dessert)

groengeel
groot, langwerpig

weinig ziektegevoelig
5/10

zeer sappig, zoet, zeer
smakelijk
dessert

groen + bruin, gestippeld
groot

weinig ziektegevoelig
5/10

sappig, rins
dessert

groengeel + donkerrode blos
groot

schurftgevoelig
10/10

lekker (warme grond, beschut)
dessert

geel
groot tot zeer groot

t.s.

Emile d'Heyst
Nouveau Poiteau

z.
1/2S

HS

Madame Grégoire RGF
LS
1/2S

HS

t.s.

Beurré Alexandre Lucas
LS
1/2S

HS

z.
t.s.

hangende takken, zeer
vruchtbaar, weinig
ziektegevoelig
5/10

Beurré Bâchelier ENR
LS
1/2S

HS

t.s.

5/10

bewaart tot dec

Beurré d'Anjou (Nec Plus Meuris) RGF
LS
lei
1/2S
HS

Beurré Six
LS
lei

1/2S

De Curé
LS
Jeanne d'Arc
LS
lei

1/2S

Jules d'Airoles
LS

HS

t.s.

bewaart tot jan
Beurré d'Hardenpont
LS
lei
1/2S
boomkwekerij De Linde
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Bronzée d'Enghien RGF
LS
1/2S

zeer vruchtbaar, zeer weinig
ziektegevoelig
10/10

sappig, zoetzuur, lichtrins
dessert, keuken

bruin + gestippeld
middelgroot

dessert

geel
groot, appelvormig

boom vraagt zeer warme
standplaats en weinig snoei,
weinig ziektegevoelig
15/10

sappig, zoet
dessert

groengeel, gestippeld
middelgroot

takken hangen, zeer weinig
ziektegevoelig, lage opbrengst
15/10

zeer sappig, zoet, fijn aroma
dessert

groengeel + beroest
klein, rond

20/10

sappig, zoet en fijnaromatisch
op warme standplaats
dessert

groen, bruin gestippeld
middelgroot, appelvorm

20/10

stoven

groen
groot

vraagt zeer warme standplaats
30/10

sappig, zoet
dessert

geelbruin, gestippeld
middelgroot, appelvorm

t.s.

25/10

smakelijk (warme grond en
beschut)
dessert

geelbruin + gestippeld
groot

z.
t.s.

sterke groeikracht, zeer
vruchtbaar
15/10

stoven, sap

groengeel, lichte blos,
gestippeld
middelgroot

30/10

zoet
dessert

groen + beroest
klein, appelvorm

30/10

stoven

roestbruin
klein

sterke groeikracht, weinig
ziektegevoelig
30/10

sappig, wat zurig
stoven

groengeel, gestippeld
zeer groot

HS

bewaart tot feb
Beurré de Naghin
LS

weinig ziektegevoelig
15/10

Comtesse de Paris
LS
lei
1/2S

HS

Joséphine de Malines
LS
1/2S

HS

t.s.

bewaart tot maa
Bergamotte Esperen
LS
lei
1/2S
Poire à Côte d'Or ENR
LS
1/2S
Olivier de Serres
LS
lei

z.

HS

t.s.

1/2S

bewaart tot apr
Notaire Lepin
LS
bewaart tot mei
Saint-Remy
LS

1/2S

HS

Bergamotte Hertrich
LS
Plovine ENR
LS

1/2S

HS

Catillac (Pondspeer)
LS
1/2S

HS

bewaart tot jun
t.s.

prijzen : laagstam : 9.5 €
halfstam : 15 €
hoogstam : 26 €

pruim (Prunus domestica)
RGF rassen met Certifruit label altijd +2€

De onderstam voor laagstam is Saint-Julien A, plantafstand 3,5 m. Halfstammen zijn ook geënt op Saint-Julien A en worden geplant op 4 m van elkaar.
Hoogstammen zijn geënt op zaailing pruim, plantafstand minstens 7 m. Sommige hoogstammen zijn met tussenstam (meestal Belle de Louvain).

ras
beschikbaar
Early Laxton
LS

z info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

z

de vroegste pruim
15/7

sappig, matige smaak
dessert

geel + rood
middelgroot

de vroegstbloeiende pruim
30/7

sappig (gekleurd sap), goed
dessert

rose-violet
hartvormig

30/7

zeer sappig, aangenaam
zuurachtig
keuken, dessert

blauw
klein, rond tot licht
langwerpig

zeer vruchtbaar, barstgevoelig
30/7

vrij sappig, nogal zuur
dessert (goed rijp)

blauw
tamelijk klein, eirond

sappig, goede smaak
dessert, confituur

paarsblauw
matig groot, eirond

1/2S

Reine-Claude sanguine de Wismes ENR
LS

1/2S

HS

Rivers Early Prolific (Pamelse Tetjes,
Eldense Blauwe)
LS
1/2S
HS

z

Sanctus Hubertus
LS
1/2S

HS

Opal
LS

1/2S

HS

1/8

Monsieur Hâtif
LS

1/2S

HS

5/8

matig sappig, matig goed,
karakteristiek aroma
keuken, dessert

roodblauw
tamelijk groot,
langwerpig rond

Reine-Claude d'Oullins
LS
1/2S

z
HS

opbrengst pas 5 jaar na planten
5/8

sappig, zeer goed en zoet
dessert, confituur

groengeel
groot, rond

Belle de Louvain (= Eierpruim)
LS
1/2S
HS

z

zeer sterke groei
15/8

sappig, weinig smaak
dessert, confituur

roodpaars
zeer groot, eivormig

Queen Victoria
LS

z

gevoelig voor loodglans, zeer
vruchtbaar, zwakke groei
15/8

sappig, zeer goed indien gedund,
dessert, industrie, confituur

roodviolet
groot, langwerpig

boomkwekerij De Linde
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1/2S

HS

14

Belle de Thuin RGF
LS
1/2S

20/8

sappig, zeer lekker
dessert, vruchtensla

groengeel
zeer groot

Reine-Claude d'Althan (Conducta)
LS
1/2S
HS

opbrengst pas 5 jaar na planten
20/8

sappig, zeer goed en zoet
dessert

roodpaars
groot, rond

Avalon
LS

30/8

zeer sappig, zeer goede, fris
zoetzure smaak
dessert

rood tot donkerblauw
groot, eivormig

30/8

sappig, goede smaak
dessert

blauw
tamelijk groot, rond

HS

1/2S

Bleue de Belgique
LS
1/2S

HS

Jubileum
LS

1/2S

HS

30/8

sappig, goede smaak, taaie schil
dessert

violetblauw
zeer groot,
ovaal-langwerpig

Mirabelle de Nancy
LS
1/2S

HS

30/8

zacht, iets droog, gesuikerd
inmaak, dessert

geel
klein, rond

sappig, zeer goed, zoet, zeer
aangenaam aroma
dessert

groengeel
rond, middelgroot

zeer sappig, goed en zoet
dessert

donkerblauw
groot, wat langwerpig

zeer vast, matig sappig, licht
aroma
dessert, gebak, confituur

donkerblauw
tamelijk lang

10/9

sappig, goede smaak
dessert

roodpaars
groot, vrijwel rond

10/9

sappig, zeer goede smaak
dessert

roodviolet
groot, rond

20/9

matig sappig
dessert, stoven

roodpaars
middelgroot, langwerpig

25/9

droog, zeer zoet
dessert, stoven, drogen

donkerblauw
klein, rond

5/10

matig sappig, zoet
dessert, keuken

groengeel
middelgroot, licht
langwerpig

z

Reine-Claude Verte (R-Cl Crottée, R-Cl
Dorée
LS
1/2S
HS
Valor
LS

opbrengst pas 5 jaar na planten
30/8

1/2S

30/8

Altesse Double (Italiaanse kwets)
LS
1/2S
HS

z

Anna Späth
LS

z
1/2S

Excalibur
LS

1/2S

Wignon RGF
LS

1/2S

HS

Prune de Prince RGF
LS
1/2S

HS

Sainte-Cathérine RGF
LS
1/2S

HS

10/9

HS

z
z
z

prijzen : laagstam : 16 €
halfstam op Gisela 5 ® : 21 €
hoogstam : 26 €

kers (Prunus avium)
RGF rassen met Certifruit label altijd +2€

De onderstam voor laagstam is Gisela 5 ®, plantafstand 3,5 m. Ook halfstammen staan op Gisela 5 ® en worden best op 4 m van elkaar geplant.
Hoogstammen staan op zaailing zoete kers met tussenstam F12/1. Die plant je op minstens 8 m van elkaar. In afwijking op de algemene regel worden
laagstam kersen geleverd met een harttak en minimum 2 gesteltakken. Kerselaars moeten absoluut op een goed waterdoorlatende grond geplant
worden.

ras
beschikbaar

z info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

Burlat
LS

1/2S

HS

barstgevoelig
15/6

zoet, goed aroma
dessert

donkerrood
matig groot

Early Rivers
LS

1/2S

HS

niet barstgevoelig
15/6

zoet, zeer goede smaak
dessert

donkerbruin
tamelijk klein

Merchant
LS

1/2S

weinig barstgevoelig
20/6

stevig, zoet, aromatisch
dessert

donkerrood
middelgroot

Meikers (Anglaise Hâtive)
LS
1/2S

HS

z

weinig barstgevoelig
30/6

zoetzuur
dessert, jam, vruchten
op sap

donkerrood
klein

Sylvia
LS

1/2S

HS

weinig barstgevoelig, zwakke groei
1/7

zoet
dessert

donkerrood
groot

Castor
LS

1/2S

HS

vrijwel niet barstgevoelig
5/7

zoet
dessert

donkerrood
zeer groot

Sunburst
LS

1/2S

HS

zeer barstgevoelig
5/7

zoet, zeer smakelijk
dessert

donkerrood
zeer groot

Kordia
LS

1/2S

HS

weinig ziekte- en barstgevoelig, zeer
vruchtbaar
7/7

zoet, zeer goede smaak
dessert

donkerrood
zeer groot

Ghijssens zaailing RGF
LS
1/2S

HS

weinig ziekte- en barstgevoelig
8/7

zoet
dessert

purper tot zwart
matig groot

Bigarreau Napoléon
LS
1/2S

HS

ziekte- en barstgevoelig
10/7

zoet
dessert

geel + rood
matig groot

matig barstgevoelig, matige opbrengst
10/7

zoet, zeer goed aroma
dessert

zeer donkerrood
grootste kers, scherp puntje
onderaan

z

Schneiders Späte Knorpelkirsche
LS
1/2S
HS

boomkwekerij De Linde
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Helshoven RGF ENR
LS
1/2S

weinig barstgevoelig
14/7

zoet
dessert

zeer donkerrood

HS

Hedelfinger Riesenkirsche
LS
1/2S

HS

zeer vruchtbaar, barstgevoelig
15/7

zoet
dessert

bruin
groot

Kaaskers (Buttner's Yellow)
LS
1/2S

barstgevoelig
15/7

zoet
dessert

geel

HS

Lapins
LS

1/2S

HS

boom vertakt moeilijk, weinig barstgevoelig,
vruchtbaar
15/7

zoet, weinig aroma
dessert

donkerrood
zeer groot

Karina
LS

1/2S

weinig barstgevoelig, zeer vruchtbaar
18/7

zoet en aromatisch
dessert

roodbruin
groot

Regina
LS

1/2S

weinig barstgevoelig, zeer vruchtbaar
22/7

zoet tot lichtzuur, veel
aroma
dessert

donkerrood
zeer groot

z

HS

prijzen : laagstam : 9.5 €
halfstam : 15 €
hoogstam : 26 €

kriek (Prunus cerasus)
RGF rassen met Certifruit label altijd +2€

De onderstam voor alle boomvormen is zaailing zoete kers (Limburgse vogelkers). Hoogstammen en vaak ook halfstammen hebben als tussenstam
F12/1. Laagstammen worden geplant op 3,5 m, halfstammen op 4 m, hoogstammen op 5 m. Het bekende ras Noordkriek kweken wij niet meer, omdat
het zeer gevoelig is voor taksterfte door de Monilia-schimmel. Kriekelaars moeten absoluut op een goed waterdoorlatende grond geplant worden.

ras
beschikbaar
Griotte Saint-Jean ENR
LS
1/2S

HS

Brugse Kortsteel
LS

1/2S

HS

Kelleriis
LS

1/2S

HS

z

info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

z

niet gevoelig taksterfte, goede opbrengst
15/6

zuur
dessert, verwerking

oranje
middelgroot

20/6

zuur
dessert, verwerking

bleekrood
dik

z

niet barstgevoelig, matig gevoelig taksterfte
15/7

zuur
dessert, verwerking

donkerrood
tamelijk groot

z

niet gevoelig taksterfte
20/7

zoetzuur
dessert, verwerking, kriekbier

donkerrood
groot

z

Schaarbeekse Kriek RGF
LS
1/2S

HS

prijzen : laagstam : 9.5 €
halfstam : 18 €
hoogstam : 29 €

perzik (Prunus persica)
RGF rassen met Certifruit label altijd +2€

De onderstam voor laag- en halfstam is Saint-Julien A. Hoogstam staat op zaailing perzik. Sommige halfstammen zijn ook verkrijgbaar op zaailing
perzik en zijn daardoor iets sterker groeiend. Plantafstanden: laagstam op 3,5 m, halfstam op 4 m, hoogstam 5 m. Perziken vragen een goed
doorlatende, liefst zandachtige grond en een zonnige, beschutte plaats.

ras
beschikbaar
Redhaven
LS

1/2S

info
pluk

vleeskleur
vorm

z

redelijk bestand krulziekte

geel

HS

Vaes Oogst

10/8
z

LS

1/2S

HS

Reine des Vergers
LS

1/2S

LS

HS

redelijk bestand krulziekte

1/2S

groenwit

rood
10/9

z
1/2S

groenwit

10/9
z

Fertile de Septembre RGF
LS

redelijk bestand krulziekte
15/8

z

Sanguine de Savoie

boomkwekerij De Linde
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HS

goed bestand krulziekte

wit

20/9
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prijzen : laagstam : 9.5 €
halfstam : 18 €

nectarine (Prunus persica
nucipersica)

Vraagt zonnige, beschutte standplaats en een goed doorlatende grond. Onderstam Saint-Julien A. Plantafstanden zie perzik.

ras
beschikbaar
Madame Blanchet
LS

z

info
pluk

vleeskleur
vorm

z

gevoelig krulziekte

1/2S
prijzen : laagstam : 9.5 €
halfstam : 18 €
hoogstam : 29 €

abrikoos (Prunus armeniaca)

Abrikozen groeien tamelijk goed in onze streken, maar zijn moeilijk vruchtbaar. Zonnige, beschutte standplaats. Laagstam op Saint-Julien A, halfstam op
Saint-Julien A (zwakgroeiend) of zaailing pruim (sterkgroeiend), hoogstam op zaailing pruim. Plantafstanden zie perzik.

ras
beschikbaar

z

Bredase

info
pluk

vleeskleur
vorm

z
LS

1/2S

klein

Harogem

z
LS

1/2S

meest aangepast aan ons klimaat

HS

groot

Hongaarse

z
LS

1/2S

eerder klein

Royal

z
LS

1/2S

HS

groot
prijzen : laagstam : 9.5 €
halfstam : 18 €
hoogstam : 29 €

amandel (Prunus dulcis)

Laagstam op Saint-Julien A, halfstam op Saint-Julien A (zwakgroeiend) of op zaailing perzik (sterkgroeiend), hoogstam op zaailing perzik.
Plantafstanden zie perzik.

ras
beschikbaar

z

Robijn

info
pluk

vorm

zeer gezond groeiend, zeer vruchtbaar
LS

1/2S

HS

z
prijzen : laagstam : 13 €
halfstam : 19 €
hoogstam : 30 €

kweepeer (Cydonia oblonga)

Dit zijn appel of peervormige vruchten met donzige, gele schil en hard vruchtvlees. Je kan ze niet vers eten, ze zijn alleen geschikt voor verwerking tot
jam of samen met appels geperst in fruitsap. Laagstam op kwee A (plantafstand 3 m), halfstam op kwee A (zwakgroeiend, plantafstand 4 m) of
meidoorn (sterkgroeiend, plantafstand 5 m), hoogstam op meidoorn (plantafstand 6 m). Kweepeerbomen, vooral die op meidoorn, verdragen wat
nattere en slechtere grond.

ras
beschikbaar
Champion
LS

1/2S

De Portugal
LS

1/2S

Lescovacka
LS

1/2S

HS

Rea's Mammoth
LS

1/2S

HS

Vranja
LS

1/2S

HS

boomkwekerij De Linde
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info
pluk

z

ruikt zeer lekker, weinig produktief

HS

smaak
gebruik

kleur
vorm
peervorm

gemiddeld vatbaar ziekten, produktief
groot, peervorm
z

weinig ziekte, zeer produktief
appelvorm
weinig ziekte, produktief
groot, peervorm

z

produktief, vatbaar bladvalziekte
groot, peervorm
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prijzen : laagstam : 9.5 €
halfstam : 18 €
hoogstam : 29 €

mispel (Mespilus germanica)

De mispelboom is een weinig eisende plant die als solitair of in een haag kan geplant worden. De vrucht wordt heel laat geplukt (eind okt. nov.) en moet
nog wat narijpen om zacht te worden. Ze smaakt naar appelmoes. Alle vormen zijn geënt op meidoorn (Crataegus monogyna). Plantafstanden:
laagstam op 3 m, halfstam op 5 m, hoogstam op 6 m. Mispelbomen verdragen wat nattere en slechtere grond.

ras

beschikbaar

z

Bredase Reus

LS 1/2S HS

z

Westerveld

LS 1/2S HS

z
prijzen : spil in pot : 12 €
struik in pot : 16 €
halfstam in pot : 25 €
hoogstam in pot : 42 €

moerbei (Morus nigra)

De zwarte moerbei (Morus nigra) is een sierlijke boom die in augustus op grote braambessen lijkende vruchten geeft. De erg sappige en zoetzure
bessen kunnen vers gegeten of ingemaakt worden, of je kan ze laten trekken op rum of brandewijn. Zonnige, beschutte standplaats en liefst voldoende
kalkhoudende, goed doorlatende, vruchtbare grond. Zelfbestuivend. Vraagt blijvende steunpaal. Staat op eigen wortel. Plantafstand: struik 3 m,
halfstam 5 m, hoogstam 7 m. Het ras Mojo Berry wordt maar 1,5 m hoog

ras

beschikbaar

Mojo Berry

struik

zonder naam

struik 1/2S HS

z
z
prijzen : zaailing (wilde) - halfstam: 16 €
zaailing (wilde) - hoogstam : 23 €
veredeld (De Lyon)- halfstam : 21 €
veredeld (De Lyon)- hoogstam : 29 €

tamme kastanje (Castanea sativa)

De veredelde kastanje De Lyon heeft een vroegere en hogere productiviteit dan de zaailingen. De veredelde rassen zijn geënt op zaailing tamme
kastanje (Castanea sativa). Plantafstand: zowel half- als hoogstam minstens 8 m.

ras

beschikbaar

z

De Lyon

1/2S HS

z

zaailing

1/2S HS

z
prijzen : zaailing (wilde) - halfstam : 14 €
zaailing (wilde) - hoogstam : 23 €
veredeld (ras)- halfstam : 40 €
veredeld (ras)- hoogstam 8/10 : 60 €
veredeld (ras)- hoogstam 10/12 : 75 €
veredeld (ras)- hoogstam 12/14 : 95 €

walnoot (Juglans regia)

Het voordeel van deze veredelde rassen t.o.v. de wilde soort (zaailing) is dat ze veel vroeger beginnen te dragen (vanaf 3e jaar) en oogstzeker zijn als
ze een goede bestuiver in de buurt hebben (dus elk jaar goed dragen). Ze zijn geënt op zaailing walnoot (Juglans regia). Plantafstand voor zowel halfals hoogstam: Broadview minstens 8 m, alle andere rassen + zaailing minstens 10 m.

ras
beschikbaar

z

Broadview
1/2S

HS

vorm

meest produktief, kleinste boom

ovaal, redelijk groot

min of meer gevoelig taksterfte

rond, kleiner dan Broadview, groter dan zaailing

z

Buccaneer
HS

info
pluk

z

Coenen

ovaal, groot
HS

zaailing

opbrengst onzeker en op late leeftijd
1/2S

boomkwekerij De Linde
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KLEINFRUIT
Alle kleinfruitsoorten zijn zelfbestuivend tenzij er geen Z vermeld is in kolom 2.
Alles is op eigen wortel, behalve de stammetjes van aal- en stekelbes en sommige
druivenrassen. Als er niets vermeld is, worden de planten met blote wortel verkocht. Als ze in
pot verkocht worden, ziet u dat in de zwarte band.
aalbes (Ribes rubrum en nigrum)
ras
beschikbaar

z

prijzen : struik 5 takken en meer : 2 €
stam 80/100 cm : 12 €

info
pluk

smaak
gebruik

1/7

dessert, jam

1/7

dessert, minst zuur

15/7

dessert

15/7

dessert, jam

30/7

dessert

1/8

dessert

meest produktief
1/8

dessert, jam

kleur
vorm

rode
Jonkheer van Tets
stam struik

z

Junifer
struik

z

Rolan
struik

z

Stanza
struik

z

Rosetta
struik

z

Rondom
struik

z

Rovada
struik

z

rood
rood
rood
rood
rood
rood
rood

roze
Gloire des Sablons
struik

z

zoet

roze
klein

zuur

wit
groot

zoet

wit
klein

zoet

wit

zoet

wit
klein

zuur

wit
groot

10/7

witte
Zitavia
struik

z

Versaillaise Blanche
struik

z

Witte Hollander
stam struik

z

Witte Parel
struik

z

Blanka
struik

z

1/7
10/7
20/7
20/7
10/8

zwarte
Ben Nevis
struik

z

matig sterke groei
15/7

zwart

Black Reward
struik

z

matig sterke groei
25/7

zwart

Titania
stam struik

z

gezondste ras, sterke groei
30/7

zwart

z

stekelloze kruising zwarte bes x stekelbes
10/7

zwart

Josta
Josta
stam struik

boomkwekerij De Linde
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prijzen : struik 5 takken en meer : 2,5 €
struik 5 takken en meer van het ras Pax: 3,5 €
stam 80/10O cm : 12 €

stekelbes (Ribes uva-crispa)
Alle rassen zijn weerstandbiedend tegen witziekte.

ras
beschikbaar

z info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

Pax 3-4 takken - leverbaarheid onzeker ®
struik

z

produktief
15/7

zoet

helrood
tamelijk groot tot groot

Worcester
struik

z

sterke groei, rijkdragend
15/7

zoetzuur

bijna zwart
klein

Hinnonmaki Rod (Lepaan punainen)
stam struik

z

produktief
30/7

zeer goede smaak

rood
eerder klein

Captivator
struik

z

matig produktief, bijna stekelloos
1/8

zoet, niet erg sappig

bleekrood
middelgroot

Hinnonmaki Gul (Hinnonmaen Keltainen)
stam struik

z

goed produktief
10/7

zeer goede smaak

geel
elliptisch, tamelijk groot

Invicta
struik

z

zeer produktief, vreest natte grond
20/7

goede smaak

geel
tamelijk groot

Mucurines
struik

z

redelijk produktief
30/7

redelijk goede smaak

geel
klein

rode

gele

prijzen plant 1-2 takken
:
per 1
per 6 van
hetzelfde ras

framboos (Rubus idaeus)

ras
beschikbaar

Malling Promise, Golden Everest,
Fallgold, Glen Ample
1.2 €
6€

Tulameen, Autumn
Bliss, Marosa
1.4 €
7€

z info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

Glen Ample
struik

z

goed productief, weerstandbiedend
10/7-25/7

stevig, sappig, goede smaak
dessert, verwerking

lichtrood
groot, stomp
kegelvormig

Malling Promise
struik

z

nogal ziektegevoelig (vreest natte
grond)
1/7-10/7

matig tot goede smaak, tamelijk
zacht
dessert, verwerking

rood
groot, lang kegelvormig

Tulameen
struik

z

goed produktief, matig
weerstandbiedend
10/7-25/7

goede zoete smaak, goed aroma,
stevig
dessert, verwerking

rood
groot, kegelvormig

zoeter dan rode
dessert, verwerking

geel

10/7-20/7

weinig ziektegevoelig
10/7-20/7 en 1/8-30/9

goede smaak, tamelijk stevig
dessert, verwerking

rood
tamelijk groot, rond

10/7-20/7 en 1/8-30/9

zoeter dan rode
dessert, verwerking

geel
tamelijk groot, rond

iets gevoeliger vruchtrot
10/7-20/7 en 1/8-30/9

zoeter dan rode
dessert, verwerking

oranje
tamelijk groot,
kegelvormig

zomer, rood

zomer, geel
Golden Everest
struik

z

zomer en herfst, rood
Autumn Bliss
struik

z

zomer en herfst, geel
Fallgold
struik

z

zomer en herfst, oranje
Marosa
struik

boomkwekerij De Linde

z

20

prijzen : plant 1-2 takken in pot : 5,5 €

braambes (Rubus moriferi) en
aanverwanten
ras
beschikbaar

z info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

Hull Thornless
klimmer

z

stekelloos, matig weerstandbiedend, matig
produktief
25/7-15/9

erg goede smaak, sappig, zoet,
goed aroma
dessert, verwerking

zwart
tamelijk groot,
stomp kegelvormig

Chester Thornless
klimmer

z

stekelloos, redelijk goed weerstandbiedend,
zeer produktief
15/8-15/10

goed
dessert, verwerking

zwart
groot, stevig, rond
tot kegelvormig

Loch Ness
klimmer

z

stekelloos, goed weerstandbiedend, goed
produktief, houdt niet van natte grond
15/8-30/9

redelijk tot goede smaak (indien
goed rijp), sappig, redelijk
aroma
dessert, verwerking

zwart
tamelijk groot,
stomp kegelvormig

Navaho

z

stekelloos, matig tot goed weerstandbiedend,
goed produktief
15/8-31/10

redelijk goede smaak, sappig,
matig aroma, wat zuur
dessert, verwerking

zwart
groot, stomp
kegelvormig

z

stekelloos, matig weerstandbiedend, goed
produktief
15/8-30/9

matig sappig en aromatisch,
matige smaak, goed laten rijpen
op de plant
dessert, verwerking

zwart
matig groot

z

gestekeld, wind- en vorstgevoelig,
1/7-15/8

zeer aromatisch, zuur en zoet
tegelijk
dessert, verwerking

purperrood
groot, lang
kegelvormig

Japanse wijnbes
klimmer

z

gestekelde, roodgekleurde scheuten, warme en
windbeschutte plaats, lichte grond, goed
weerstandbiedend
25/7-5/9

eerder zuur, aromatisch
dessert

helderrood
klein

boysenbes (doornloos)
klimmer

z

stekelloos, liefst in zandige, droge bodem en op
warme plaats
25/7-30/9

friszuur tot zoet
dessert

purper tot zwart
groot

loganbes (doornloos)
klimmer

z

stekelloos, tamelijk vorstgevoelig, matig
weerstandbiedend
25/7-31/8

eerder zuur
dessert, verwerking

rood
groot, lang
kegelvormig

doornloze braambessen

klimmer
Thornless Evergreen
klimmer

aanverwante braambessen
taybes
klimmer

prijzen : vaste plant in pot 3 l : 6 € per stuk

rabarber (Rheum rabarbarum)
ras
beschikbaar

z info
pluk

smaak
gebruik

Frambozenrood
struik

heel productief, lange oogst
1/4 - 30/6

standaardras voor de keuken

Valentine
struik

heel productief
15/4 - 15/6

keuken

Goliath

heel productief
1/5 - 31/5

keuken

matige opbrengst
1/5 - 15/6

keukengebruik

Mikoot
struik
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kleur
vorm
steel lichtrood
rode steel, in juni groen
dikke, lange, groene steel
donkerrode steel
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prijzen : 1jarige plant 1-2 takken in pot 2l, gestekt: 9 €
1jarige plant 1-2 takken in pot 3l, geënt: 12 €

druif (Vitis vinifera)
ras
beschikbaar

z info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

Birstaler Muscat
klimmer
stek 2 l

z

goede weerstand, goede opbrengst,
25/8

zoet, muskaatsmaak
dessert, wijn

goudgeel
lange, losse tros met
middelgrote bessen

Hecker

z

meestal meeldauwtolerant
5/9

zoet, neutraal
dessert, wijn

groenwit
middelgrote tros

z

redelijk goede weerstand,
schimmelbestrijding nodig in nat jaar, hoge
opbrengst, matig sterke groei
15/9

zoek, muskussmaak
dessert, wijn (muskaat)

goudgeel
middelgrote tot grote
bes, grote tros

z

niet ziektegevoelig, soms barsten druiven
door te gevulde tros, matig sterke groei,
goede productie
15/9

zoet, muskaataroma
dessert, wijn (licht muskaat)

groenwit
vrij grote bes, tros
middelgroot, compact

z

goede weerstand
20/9

zoet
dessert

goudgeel
soms zeer grote,
gesloten tros

z

tolerant voor witziekte, bijna pitloos, gevoelig
voor misbloei
15/8

zoet
dessert

blauw
middelgrote tros

Muscat Bleu
klimmer
stek 2 l + ent 3 l

z

heel weerstandbiedend, goede opbrengst,
gemiddelde groeikracht
5/9

lekker zoet, muskaatsmaak
dessert (één van de betere),
sap

blauw
grote bes aan lange,
grote, losse tros

Boskoop Glorie
klimmer
stek 2 l

z

niet ziektegevoelig, redelijke opbrengst,
stevige groei, redelijke opbrengst
20/9

zoet, zeer smakelijk, harde
schil
dessert, (witte wijn)

roodblauw
bes en tros middelgroot

Nelly

z

goede productie, meeldauwtolerant
20/9

zoet en neutraal
dessert

roze
middelgrote tros

z

weinig ziektegevoelig, sterke groei, goed op
meeste grondsoorten, redelijke tot hoge
opbrengst
25/9

heel zoet, harde schil
dessert, wijn (meest populaire
rode wijndruif, tanninerijk)

donkerblauw
kleine tot middelgrote
bes, middelgrote tros

z

weinig ziektegevoelig, matige opbrengst,
krachtige groei
10/9

zoet en honingachtig,
licht-muskaatsmaak
dessert

groengeel
middelgrote bes, ovaal,
tros middellang en los

z

zeer schimmelresistent, normale opbrengst,
sterke groei
12/9

zoet, lichte aardbeismaak
dessert

blauwpaars
grote bes, middelgrote
tros

z

weinig ziektegevoelig, matige opbrengst,
sterkge groei
15/9

fruitige labrusca-smaak
dessert

blauw
vrij grote bes, matig
grote en losse tros

z

serredruif, matig ziektegevoelig, stevige
groei
15/9-30/9

zoet, zonder veel aroma,
zachte schil
dessert

blauw
kleine bes, grote tros,
moet gekorreld

gewoon – buiten – wit

klimmer
stek 2 l
Palatina
klimmer
ent 3 l
Phoenix
klimmer
stek 2 l
Sophie
klimmer
stek 2 l
gewoon – buiten – blauw
Esther
klimmer
stek 2 l

klimmer
stek 2 l
Regent
klimmer
stek 2 l

pitloos - buiten - wit
Himrod
klimmer
stek 2 l
pitloos – buiten – blauw
Venus
klimmer
stek 2 l + ent 3 l
Glenora
klimmer
stek 2 l
gewoon - serre
Frankenthal
klimmer
stek 2 l
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prijzen : plant 1 tot 2 takken in pot : 10 €
kiwi Solissimo® : 12 €

kiwi (Actinidia chinensis)

De kiwi is nogal kieskeurig wat de standplaats betreft: zonnig, goed waterdoorlatend (vooral belangrijk in de winter) en een goede vochtvoorziening in de
zomer. De vrouwelijke plant Hayward vraagt een mannetje (Tomuri) in zijn buurt om vrucht te kunnen zetten. Kiwiplanten beginnen pas een vijftal jaren
na planting te dragen.

ras
beschikbaar

z

Hayward

info
pluk

vleeskleur
vorm

vrouwelijk
klimmer

okt

Solissimo ®

z

klimmer
Tomuri

groot

tweeslachtig
okt

klein

mannelijk

nodig voor bestuiving Hayward

klimmer

geen vruchten
prijzen : plant 1 tot 2 takken in pot : 8,5 €

kiwibes (Actinidia arguta)

Dit is een gelijkaardige vrucht als de kiwi, maar kleiner en niet behaard. Je kan ze met de pel eten. Bij de vrouwelijke rassen moet minstens 1
mannelijke plant staan. Het zelfbestuivend ras kan alleen staan en vrucht dragen, maar de vruchten en de opbrengst zijn groter als er toch een
mannelijke plant in de buurt staat. Het meest kwetsbaar zijn kiwibesplanten bij het uitlopen in het voorjaar: vorst (dag- of nacht-) kan ze beschadigen of
zelfs doen afsterven. Plant ze op een windbeschutte plaats, vooral tegen noord- en oostenwind.

ras
beschikbaar

z

Manny

info
pluk

vleeskleur
smaak

bestuiver voor vrouwelijke rassen
klimmer

produceert geen
vruchten

Weima

bestuiver voor vrouwelijke rassen
klimmer

produceert geen
vruchten

Geneva
klimmer
Ken's Red
klimmer
Ananasnaya
klimmer
Weiki
klimmer
Issai

z

klimmer
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kleur
vorm

productief, minst onderhevig aan lentevorst

groen tot bruinrood

zoet aromatisch

1/9

middelgroot

zure schil

zeer hoge opbrengst, vruchten goed manipuleerbaar

rood tot donkerrood

rood tot donkerrood

15/9

langwerpig, eerder
groot (12 gram)

zeer aangename
smaak

goede productie

groen met rode blos

groen

25/9

matig groot (6-14
gram

smakelijk

zeer vruchtbaar, vroeg vruchtbaar (soms al jaar na
planting)

groen, rood
aanlopend

25/9

matig groot,
ongeveer 10 gram

erg lekker

groeikracht matig, vroegst vruchtbare ras, hoog
groen
vruchtbaar, meer vruchten als er een mannelijke in de
buurt staat, meest vorstgevoelige ras

groen

5/10

zoet

langwerpig, klein
(4-7 gram)
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prijzen : struik 20-30 cm in pot 2 l: 6,5 €

Amerikaanse blauwbes
(Vaccinium corymbosum)

Kruisbestuiving niet noodzakelijk maar gewenst (betere vruchtzetting). Vraagt in de zomer goed vochthoudende grond, in de winter goed ontwaterde
grond. Wenst ook lichtzure grond. Veel compost en turf toevoegen en planten op een verhoogde berm is de beste oplossing.

ras
beschikbaar

z info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

Duke

tot 1,8 m hoog, zeer produktief, weinig tot
matig ziektegevoelig
1/7-25/7

goede smaak, verbetert in frigo,
stevig
dessert, verwerking

lichtblauw
groot, stevig

Spartan

zeer produktief
10/7-31/7

goede smaak
dessert, verwerking

blauw
zeer groot

Patriot

krachtige, opgaande groei, hoge weerstand
tegen vorst en zware grond
10/7-31/7

zeer goede smaak
dessert, verwerking

donkerblauw
zeer groot

Bluecrop

tot 2 m hoog, meest productief, weinig
ziektegevoelig, goed bestand vorst en
droogte
15/7-20/8

goede smaak, stevig
dessert, verwerking

lichtblauw
groot

Goldtraube 71

produktief, weinig ziektegevoelig
15/7-10/8

goede smaak, stevig
dessert, verwerking

donkerblauw
tamelijk groot,
stevig

Brigitta Blue

tot 1,8 m hoog, produktief, houdt van lichtere
grond en milde winter
20/7-15/8

goede smaak, lang houdbaar
dessert, verwerking

blauw
groot

Chandler

tot 1,6 m hoog, hoge en regelmatige
opbrengst, vraagt milde winter
1/8-10/9

goede smaak
dessert, verwerking

blauw
zeer groot (2 cm
en meer)

Elliot

tot 2 m hoog, zeer produktief, bevat veel
anti-oxidantia
10/8-25/9

goede smaak indien mooie
septembermaand, goed voor frigo
dessert, verwerking

blauw
middelmatig groot

Darrow

tot 1,5 m hoog, vraagt warme standplaats
15/8-5/9

goede smaak
perfect als dessertvrucht

blauw
zeer groot

prijzen : struik 15 tot 20 cm in pot : 8 €

vossebes of rode bosbes
(Vaccinium vitis-idaea)

De struikjes zijn wintergroen en blijven klein, tot een halve meter hoog en breed. De bessen zijn rood, bekend als 'airellen'.
Vraagt in de zomer goed vochthoudende grond, in de winter goed ontwaterde grond. Wenst ook lichtzure grond. Veel compost en turf toevoegen en
planten op een verhoogde berm is de beste oplossing.

ras
beschikbaar

z

info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

Miss Cherry

z

niet ziektegevoelig
25/8-31/10

zuur
dessert, verwerking

rood
rond, klein (8 mm)

prijzen : struikje in pot 9 cm: 3 €

blauwe bosbes (Vaccinium
myrtillus)

Dit is de wilde blauwe bosbes, die je aantreft in bossen en veengebieden, op zure grond. Plantje wordt maar enkele tientallen cm hoog. Moet in zure
grond geplant worden (turf toevoegen).
prijzen : vaste plant in pot 1,5 l : 2,50 € per stuk
2,25 € vanaf 10 stuks

bosaardbei (Fragaria)

Deze planten kunnen gebruikt worden als bodembedekker. Ze verlangen een goed ontwaterde bodem. Vooral de rassen Yellow Wonder en Alexandria
vrezen staand water.

ras
beschikbaar

z

info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

F. alpina 'Yellow Wonder'

z

vrijwel geen uitlopers, goede produktie

zoet
dessert

geel
klein, kegelvormig

F. vesca (wild)

z

veel uitlopers, matige produktie

zoet
dessert

rood
klein, kegelvormig

F.vesca 'Alexandria'

z

vrijwel geen uitlopers, goede produktie

zeer zoet
dessert

rood
klein, kegelvormig

boomkwekerij De Linde
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prijzen : struik in pot 3,6 l: 7 €

honingbes (Lonicera edulis
Kamtschatica)

Deze vroegbloeiende struik (april) is de eerste vruchtdrager in onze tuin: in juni kan je de langwerpige (1,5 tot 2,5 cm), blauwgrijze bessen al plukken. De
smaak is fris, zuur tot zoet. De struik wordt 1,5 m hoog en breed en heeft een compacte, opgerichte groei. Hij is erg winterhard en heeft de voorkeur
voor zon of halfschaduw. Hij moet niet noodzakelijk op zure grond staan, maar verdraagt het wel. Ook iets nattere grond is geschikt. Een volwassen
plant kan tot 5 kg vruchten opleveren. Voor de bestuiving is het best 2 verschillende rassen te planten. Elk Siberisch ras bestuift de Canadese rassen.

ras
beschikbaar

z

info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

Bee Myberry
struik

Canadese herkomst

zoetzuur
verse consumptie, verwerking

violetblauw
langwerpig

Eisbär
struik

Siberische herkomst

zoetzuur
verse consumptie, verwerking

violetblauw
langwerpig

Wojtek
struik

Siberische herkomst

zoetzuur
verse consumptie, verwerking

violetblauw
langwerpig

prijzen : struik in pot : 6 €

appelbes (Aronia)

Dit is een weinig eisende plant. Enige voorwaarde: geen te zware grond. Plantafstand 1 tot 2 m, afhankelijk van de soort. De bessen zijn rijk aan
vitaminen.

ras
beschikbaar

z

info
pluk

kleur
vorm

Brilliant
struik

struik tot 2 m, mooie herfstkleur
september

helderrood

Hugin
struik

struik tot 1 m, compact groeiend, zeer rijke bloei, mooie herfstkleur
eind september

zwart

Viking
struik

struik tot 1,5 m, mooie herfstkleur
eind september

auberginekleurig

prijzen : struik in pot: 7 €

goji bes (Lycium barbarum =
boksdoorn)

De langwerpige (1,5 tot 2 cm), oranjerode bessen van deze struik bevatten veel vitamines en anti-oxidanten. De struik is gedoornd en wordt 1,5 tot 2,5
m hoog en breed. Vraagt een goed doorlatende grond (niet nat dus) en weinig bemesting. Het aangeboden ras is Sweet Lifeberry.
prijzen : 2jarige struik in pot : 10 €

vijg (Ficus carica)

Vooral het ras Del Portogallo is oogstzeker. Vraagt warme standplaats en beschutting in de winter. Deze planten staan op eigen wortel (gestekt) en in
pot.

ras
beschikbaar

z
smaak

info
vorm

kleur
vleeskleur

grote vruchtbaarheid, ovaal,
middelgroot

chocoladebruin, lichtpaarse blos,
dieprood en zoet vlees

z

vruchtbaar en zeer goed gedijend in
ons klimaat

groen met roodbruine blos, bruin tot
rozig vlees

zoet

zeer grote vruchten, vaak 2 oogsten
(juli, september)

Brown Turkey
struik
Del Portogallo
struik

boomkwekerij De Linde

zoet en smakelijk, niet
aromatisch
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prijzen : struik 3 tot 4 takken : 4 €

hazelaar (Corylus avellana)
ras
beschikbaar

z

Cosford

info
pluk

vorm

sterke groei, vrij produktief, gevoelig rondknopmijt

tamelijk grote noten, goede en
zoete smaak

vroege en hoge opbrengst, is laat rijp

grote noten

sterke groei, vroeg en goed productief,

grote, langwerpige noten, kern
ivoorwit en stevig, vrij goede
smaak

sterke groei, vroeg en matig tot redelijk goed produktief in
koelere streken (dus bij ons), weinig hazelnootboorder, resistent
tegen rondknopmijt

zeer grote noten, het zoetste ras

sterke groei, weinig produktief, rood blad

matig grote noten, zoete smaak

matige groeikracht, meest produktieve ras, geen gegevens over
ziekten en plagen

grote noten, goede en zoete
smaak

struik
Gunslebert
struik
Lang Tidlig Zeller

struik
Reuzen van Halle = Merveille de Bolwiller

struik
Rode Zellernoot
struik
Webb's Prize Cob
struik
prijzen : struik in pot : 7 €

vlier (Sambucus nigra)
ras
beschikbaar

z info
pluk

Haschberg
struik

z

matige tot sterke groei, boomachtig, zeer productief
half september, meermaals plukken

kleur
vorm

hoog kleurstofgehalte

blauwzwart
grote bessen

prijzen : struik in pot 3,6l: 7 €

duindoorn (Hippophae
rhamnoides)
ras
beschikbaar

smaak
gebruik

info
pluk

smaak
gebruik

kleur
vorm

Leikora

vrouwelijke plant, draagt dus bessen

bevat veel vitamines

bes oranje

Pollmix 4

mannelijke plant, nodig voor bestuiving Leikora
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haagplanten bladplanten
40/60 betekent dat de geleverde planten een bovengrondse lengte hebben tussen 40 en 60 cm. 3tak+ betekent dat de planten minstens 3 takken
hebben. 2j betekent tweejarige planten. Haagbeuk, groene beuk en groenblijvende wilde liguster zijn in voorraad vanaf 17 november, de andere
haagplanten zijn alleen beschikbaar op bestelling.

omschrijving

nederlands

maat

prijs per stuk per
10

per
25

Buxus sempervirens

busseboom

20/25

1.2

Carpinus betulus

haagbeuk

2j 60/80

0.86

0.72

0.65

Carpinus betulus

haagbeuk

2j 80/100

1.13

0.94

0.85

Fagus sylvatica

groene beuk

2j 50/80

0.98

0.82

0.74

Fagus sylvatica

groene beuk

2j 80/100

1.32

1.1

1

Fagus sylvatica

groene beuk (betere haagkwaliteit)

3j 60/80

1.06

0.88

0.79

Fagus sylvatica

groene beuk (betere haagkwaliteit)

3j 80/100

1.51

1.26

1.13

Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’

rode beuk

3j 60/80

1.78

1.48

1.33

Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’

rode beuk

3j 80/100

2.22

1.85

1.67

Ligustrum ovalifolium

groene liguster (vorstgev.,bladhoud.)

60/90 3tak+

0.9

0.75

0.68

Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

wilde liguster (vorstres.,bladhoudend)

40/60 2tak+

0.72

0.6

0.54

Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

wilde liguster (vorstres.,bladhoudend)

60/80 2tak+

0.8

0.67

0.6

Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

wilde liguster (vorstres.,bladhoudend)

80/100
2tak+

0.9

0.75

0.68

1

per
100
0.9

haagplanten coniferen
omschrijving

nederlands

maat prijs per stuk per
10

per 25 per 100

Taxus baccata

venijnboom

20/30

1.19

1.43

1.07

streekeigen planten - bosgoed
Dit zijn planten die van nature voorkomen in onze streken. Je vindt ze nog in bossen, houtkanten, hagen. Ze groeien heel gemakkelijk en snel, omdat
ze aangepast zijn aan bodem en klimaat. De meeste verdragen sterke snoei. Je kan ze gebruiken voor het aanleggen van hagen, windschermen,
bosjes; ook om gebouwen die storen in het landschap, af te schermen. Sommige hebben een opvallende bloei (bijv. sleedoorn, meidoorn, hondsroos),
andere tooien zich met bessen in het najaar (Gelderse roos, vuilboom, hulst, vlier) of hebben een prachtige herfstkleur (kardinaalsmuts, Gelderse roos).
Ze zijn ideaal voor het aanleggen van een landschapsvriendelijke beplanting. In de kolom "groeiwijze" staat b voor boomvormer (sterke groei, wordt
hoger dan 6 m, 1 stam) en s voor struikvormer (minder sterke groei, meestal kleiner dan 6 m, vertakt vanaf de grond).
De cijfers achter de plantennaam verwijzen naar de hoogte die de planten hebben bij de levering: 60/90 wil zeggen dat de hoogte tussen wortelhals en
top (= bovengronds gedeelte) schommelt tussen 60 en 90 cm. Indien u andere maten of soorten wenst, dan kan dat; prijzen op aanvraag. Deze planten
zijn beschikbaar vanaf 17 november. De soorten die cursief gedrukt zijn, zijn niet echt streekeigen, maar gedijen goed in ons klimaat en op onze
gronden.

omschrijving

nederlands

groeiwijze maat

prijs per
stuk

per
25

per
100

Acer campestre

veldesdoorn

b

60/90

0.96

0.8

0.72

Alnus glutinosa

zwarte els

b

60/90

0.74

0.62

0.56

Amelanchier lamarckii

krentenboompje

s

60/90

1.26

1.05

0.95

Betula alba

berk

b

60/90

0.74

0.62

0.56

Carpinus betulus

haagbeuk

b

60/80

0.86

0.72

0.65

Castanea sativa

tamme kastanje

b

60/90

1.44

1.2

1.08

Cornus mas

gele kornoelje

s

60/90

1.56

1.3

1.17

Cornus sanguinea

rode kornoelje

s

60/90

0.96

0.8

0.72

Corylus avellana

hazelaar

s

60/90

1.08

0.9

0.81

Crataegus monogyna

meidoorn

s

1j 60/90

0.5

0.42

0.38

Crataegus monogyna

meidoorn

s

2j 60/90

0.94

0.78

0.7

Euonymus europeus

kardinaalsmuts

s

60/90

0.96

0.8

0.72

Fagus sylvatica

groene beuk

b

2j 50/80

0.98

0.82

0.74

Fraxinus excelsior

es

b

60/90

1

0.83

0.75

Ilex aquifolium

hulst

s

60/80
bl.w.

3.6

3

2.7

Ilex aquifolium

hulst

s

60/80 kluit

7

5.8

5.2
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Ligustrum vulgare

wilde liguster (bladverliezend,
vorstresistent)

s

60/80

1.15

0.96

0.86

Populus nigra

zwarte populier

b

60/90

1.56

1.3

1.17

Prunus avium

zoete kers

b

60/90

0.86

0.72

0.65

Prunus padus

vogelkers

s

60/90

0.86

0.72

0.65

Prunus spinosa

sleedoorn

s

1j 60/90

0.6

0.5

0.45

Prunus spinosa

sleedoorn

s

2j 60/90

0.96

0.8

0.72

Quercus robur

zomereik

b

60/90

1.32

1.1

1

Rhamnus frangula

sporkehout (vuilboom)

s

60/90

0.96

0.8

0.72

Rosa canina

hondsroos

s

60/90

0.96

0.8

0.72

Rosa rubiginosa

eglantier

s

60/90

0.96

0.8

0.72

Salix alba

schietwilg

b

80/120

0.72

0.6

0.54

Salix caprea

waterwilg

b

80/120

1.03

0.86

0.77

Salix cinerea

grauwe wilg

b

60/90

0.72

0.6

0.54

Salix viminalis

katwilg

b

100/150

0.72

0.6

0.54

Sambucus nigra

vlier

s

60/90

1.14

0.95

0.85

Sorbus aucuparia

lijsterbes

b

60/90

0.96

0.8

0.72

Tilia cordata

kleinbladige linde

b

60/90

1.32

1.1

1

Tilia platyphyllos

grootbladige linde

b

60/90

1.68

1.4

1.26

Viburnum opulus

Gelderse roos

s

60/90

1.14

0.95

0.86

streekeigen planten hoogstambomen
Deze zijn bij aankoop rond de 4 m hoog. De stam is takvrij of geveerd (= van onder tot boven bezet met zijtakken). Hier verwijst de maatsortering (8/10 10/12) naar de stamomtrek in cm op 1 m boven de grond. Ze zijn slechts op bestelling verkrijgbaar. De soorten die cursief gedrukt zijn, zijn niet echt
streekeigen, maar gedijen goed in ons klimaat en op onze gronden.

omschrijving

nederlands

maat

prijs per stuk

per 10

Acer campestre

veldesdoorn

8/10

19

17.1

Acer platanoides

Noorse esdoorn

8/10

20

18

Acer pseudoplatanus

Europese esdoorn

8/10

20

18

Alnus glutinosa

zwarte els

8/10

16

14.4

Betula alba

berk

8/10

17

15.3

Carpinus betulus

haagbeuk

8/10

25

22.5

Castanea sativa

tamme kastanje

8/10

23

20.7

Fagus sylvatica

groene beuk

8/10

32

28.8

Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’

rode beuk

8/10

32

28.8

Fraxinus excelsior

es

8/10

17

15.3

Populus alba 'Nivea'

witte abeel

8/10

17

15.3

Populus nigra

zwarte populier

8/10

25

22.5

Populus tremula

ratelpopulier

8/10

20

18

Populus x canadensis 'Marilandica'

populier

8/10

16

14.4

Prunus avium

zoete kers

8/10

16

14

Quercus robur

zomereik

8/10

25

22.5

Quercus rubra

Amerikaanse eik

8/10

25

22.5

Salix alba

knotwilg, armdikke poot

bestel vóór kerst, afhalen na
1/1

4.4

4

Salix alba 'Liempde'

schietwilg

8/10

17

15.3

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

treurwilg

10/12

29

26.1

Sorbus aucuparia

lijsterbes

8/10

20

18

Tilia cordata

kleinbladige linde

8/10

23

20.7

Tilia platyphyllos

grootbladige linde

8/10

21

18.9

Tilia x euchlora

krimlinde (geen luizen)

8/10

25

22.5

Ulmus laevis

fladderiep

8/10

30

27
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grondstoffen en hulpmaterialen - steunmateriaal
omschrijving

maat

prijs

Bamboestok

1,50 m diam. 12/14 mm

0.25

Bamboestok

1,80 m diam. 16/18 mm

0.45

Bamboestok

2,10 m diam. 14/16 mm

0.35

Bamboestok

2.75 m diam. 18/20 mm

0.7

Bamboestok (gebruikte)

2,44 m diam. 18/20 mm

0.3

Bindband in rubber, versterkt, 25 mm breed

l.m

1

Bindband in rubber, versterkt, 25 mm breed

rol 25 m

21

Bindgaine: rekbare, holle plastieken buisjes; voor laagstammen (aanbinden paal): diameter 5-6 mm

l.m

0.1

Bindgaine: rekbare, holle plastieken buisjes; voor leibomen: diameter 2 mm

zakje van 180 m

6

Boomklemmetje in groen plastiek

0.1

Boompaal beh. met Impralit-KDS (groen) - spar - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12

1,60 m diameter 7 cm

2.8

Boompaal beh. met Impralit-KDS (groen) - spar - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12

2,00 m diameter 7 cm

3.5

Boompaal beh. met Impralit-KDS (groen) - spar - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12

2,50 m diameter 7 cm

4.3

Boompaal beh. met Impralit-KDS (groen) - spar, halfrond - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12

2,50 m diameter 8 cm

3.7

boompaal onbehandeld - Robinia

2,00 m diameter 8+ cm

7.4

boompaal onbehandeld - Robinia

3,00 m diameter 8+ cm

12.2

Boompaal onbehandeld - spar

1.60 m diameter 7 cm

2.4

Boompaal onbehandeld - spar

2,00 m diameter 7 cm

3

Boompaal onbehandeld - tamme kastanje

2,00 m diameter 6-8 cm

4.7

boompaal onbehandeld - tamme kastanje

2,50 m diameter 6-8

7.2

Boompaal onbehandeld - tamme kastanje

2,50 m diameter 8+ cm

8.7

Boompaal onbehandeld - tamme kastanje

3,00 m diameter 8+ cm

10.4

Stebofix haak in gegalvaniseerd metaal

0.1

Treefix in rubber 6 cm

0.3

grondstoffen en hulpmaterialen - bescherming tegen dieren
omschrijving

maat

prijs vanaf
10

Beschermkoker: bescherming tegen schapen, geiten, 120 cm hoog, in kunststof met
verluchtingsgaten, diam. 7,5 cm

3.3

3

Beschermspiraal: bescherming tegen konijnen, katten, 60 cm hoog, in kunststof met
verluchtingsgaten, diam. 3 cm, kan wijder worden

0.55

0.5

Boomharnas in gegalv. metaal zonder pinnen, diam. 50 cm, 2 helften rond

hoogte 180 cm, maas 15 x 5 cm

35.8

35

Boomharnas Semaco 130 cm: tegen schapen; in gegalvanizeerd metaal, met afwerende
pinnen, diam. 19 cm

hoogte 130 cm, 10 stangen op 3,5
cm (S 310)

16.8

16.3

Boomharnas Semaco 175 cm: tegen schapen, geiten; in gegalvanizeerd metaal, met
afwerende pinnen, diam. 19 cm

hoogte 175 cm, 13 stangen op 2 cm
(geiten) (S 712/13)

23.2

22.5

Boomharnas Semaco 200 cm: tegen schapen, koeien; in gegalvanizeerd metaal, met
afwerende pinnen, diam. 19 cm

hoogte 200 cm, 10 stangen op 3,5
cm (S 210)

27.6

26.8

Boomharnas Semaco 230 cm: tegen schapen, koeien, paarden; in gegalvanizeerd
metaal, met afwerende pinnen, diam. 28 cm

hoogte 230 cm, 15 stangen op 3,5
cm (S 230/15)

52.5

51
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grondstoffen en hulpmaterialen - allerlei
omschrijving

maat

prijs

Enthout: per tak

1

Lacbalsem pasta: om wonden af te dekken

tube 200 gram

10

Lacbalsem pasta: om wonden af te dekken

tube 385 gram

15

Plantputaarde: pH 5,5 - 6 E.C. 400-500 µS/cm - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12

zak van 50 l

4.6

Turf - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12

baal 150 l

14

Verpakkingsmateriaal (mag teruggebracht worden): hoge zwarte bak

4

Verpakkingsmateriaal (mag teruggebracht worden): lage zwarte bak

3

Verpakkingsmateriaal : zwarte plastiek zak

0.5

boeken
omschrijving

prijs

Bessen uit de tuin (Velt)

26

Fiches descriptives (RGF)

10

Fruit voor uw tuin (VLAM)

1.25

Handleiding: de teelt van fruitbomen (eigen werkje)

3

Handleiding: de teelt van kleinfruit (eigen werkje)

0.5
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