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Druiven: (voor uitbreide beschrijvingen, zie: www.FruitLent.nl)

€ 9,85

•

€ 11,25

geënte stokken van enkele moderne meeldauwresistente druivenrassen. Tafeldruiven.
Vroeg rijpend, geschikt voor buitenteelt. Wit, roze of blauw. Pithoudend of pitloos !

Phytophthora-resistente tomaten !
• Jasper (F1)
• Primabella
• Mountain Magic (F1)
• Damsel (F1)
Overige (beperkte aantallen):

rode cherrytomaat, forse groei, rond, 7-10 gram, zeer goede smaak, R+
rode coctailtomaat, forse groei, rond, 30 gram, zeer goede smaak, R+/R++
rode trostomaat van het type ‘Tasty Tom’®, 40-60 gram, goede smaak, R++/R+++
roze vleestomaat, platrond, 280-350 gram, zeer goede smaak, R++
Clou, Koralik, Pel test 2016.Q (F1), Resi, Rote Murmel, Tomatito de Jalapa

Cherrytomaten (9 - 20 gram):
• Gardeners Delight
• Sungold (F1)
• Black Opal
• Sweet Gold (F1)
• Jujube Cherry
• Golden Sweet (F1)
• Sunpeach (F1)
Overige (beperkte aantallen):

(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl) € 2,15

(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

rond, rood van kleur, zeer goede smaak
rond, oranje van kleur, extreem zoete smaak !
rond, paarsbruin van kleur, opvolger van Black Cherry, goede intense smaak
rond, geel van kleur, zeer zoete smaak
pruimvormig, rood van kleur, zeer goede smaak
pruimvormig, geel van kleur, zeer goede smaak
rood, roze van kleur, zeer goede smaak, productief
Barry’s Crazy Cherry, Black Cherry, Indigo Kumquat (F1), Red Pearl,
Suncherry Smile (F1), Sungreen (F1), Toronjina (F1)

Gewone ronde tomaten (55 - 115 gram):
• Tica
• Matina
• Black Prince
• Bosque Bumblebee
• Green Zebra
• Muddy Waters
• Black Vernissage
Overige (beperkte aantallen):

€ 1,65

(ook zaden via www.FruitLent.nl)

€ 1,65

rood van kleur, 80-90 gram, rijpt wat later dan Matina, professioneel ras
rood van kleur, 85 gram, goede smaak, rijpt zeer vroeg
roodbruin van kleur, 65-110 gram, zeer goede volle tomatensmaak
half geel / half paars, 60 gram, heel apart !
geel-groen gestreept, heel apart, groen vlees, 115 gram, goede friszure smaak
geel-groen-paars gestreept, heel apart !!!!, verder als ‘Green Zebra’
bruin-groen gestreept, NIEUW, heel apart, 55-80 gram, zeer goede smaak
Black Shadow (Dark Tiger)

Vleestomaten (160 - 500 gram):

(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

€ 1,65

• Ligure Grosso
rood van kleur, goede Italiaanse vleestomaat, type 'Coeur de Boeuf'
• Black Krim
paarsbruin van kleur, 300-400 gram, zeer goede volle smaak
Overige (beperkte aantallen): Orange Russian 117, Rockingham, SteakHouse (F1), West Virginia ‘63

Tomaten, overige:

€ 1,65

• Mint Julep
geel-groen gestreept, pruimvormige vruchten, zeer productief
Overige (beperkte aantallen): Pozzano (F1), Tiren (F1)

Dwergtomaten
•
•
•
•
•

(niet dieven, voor in potten / bakken of kindertuintjes)

Minibel
Yellow Tom
Tumbling Tom Yellow
Fuzzy Wuzzy
Zwergenwunder

€ 1,65

dwergplanten, rode vruchtjes, 10-25 gram, goede smaak
dwergplanten, gele vruchtjes, 10-11 gram, goede smaak
dwergplanten met hangende groeiwijze, gele vruchtjes, 10-11 gram, goede smaak
dwerg, grijsgroen behaard blad (ANGORA-tomaat), vrucht rood met gele streepjes
de kleinste van de dwergen, 10 cm hoog, ook op vensterbank, roze-rode vruchtjes
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Paprika’s:

€ 1,65

(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

• Gourmet
vierkant geblokt, verkleurt van groen naar helderoranje
• Karamel
langwerpig geblokt, groeikrachtig, verkleurt van groen naar bruin, zeer fraai !
• Gemini (F1)
langwerpig geblokt, zeer groot, verkleurt van groen naar geel
• Reina (F1)
langwerpig geblokt, zeer groot, verkleurt van groen naar rood
• Cornito Rosso (F1)
zoete puntpaprika, 12-15 cm lang, verkleurt van groen naar rood
• Cornito Giallo (F1)
zoete puntpaprika, 12-15 cm lang, verkleurt van groen naar geel
• Lunchbox Orange
zoete puntpaprika, 10 cm lang, verkleurt van groen naar helderoranje
• Cute Stuff Red
grappige kleine geblokte vruchten, verkleurt van groen naar rood
Overige (beperkte aantallen): Bianca (F1), Biscayne (F1), Islander (F1), Salsa

Zoete tot hete pepers: (ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)
•
•
•
•
•

Ring of Fire
Joe’s Long Cayenne
Sladki Ferdi
Felicity (F1)
Pimientos de Padrón

Aubergines:
•
•
•

(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

Oriënt Express (F1)
Calliope (F1)
Dancer (F1)

Hansel (F1)
Fairy-Tale (F1)
Gretel (F1)

Courgettes:
•
•
•

•
•

(ook voor de teelt in potten / bakken of kindertuintjes)

€ 1,65

dwergplanten met paarse langwerpige vruchtjes
dwergplanten met paars-wit gestreepte langwerpige vruchtjes, GRAFFITI
dwergplanten met geheel witte langwerpige vruchtjes
(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

Dunja (F1)
Goldmine (F1)
Safari (F1)

Pompoenen:

€ 1,65

donkerpaarse vruchten met paarse kelk, vroeg, fraaie planten
zeer fraaie paars-wit gestreepte eivormige vruchten: GRAFFITI-aubergine
fraaie langwerpige Amethist-kleurige vruchten: NEON-aubergine

Dwerg - Aubergines:
•
•
•

€ 1,65

SCU 50.000 – 85.000 (behoorlijk heet), type Spaanse peper, normaal formaat
SCU 15.000 – 25.000 (relatief heet), zeer lange Spaanse peper (tot 35 cm)
SCU 0 (zoet) niet hete Spaanse peper
SCU 0 (zoet) niet hete Jalapeño-peper
SCU 0 bekende peper voor Spaanse tapas: klein plukken en roerbakken

€ 1,65

zeer goede moderne variëteit : groene langwerpige vruchten
moderne variëteit: geel met witte strepen, zeer fraai !
moderne variëteit: donkergroen met witte strepen, zeer fraai !
(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

Fictor
Speckled Hound (F1)

€ 1,65

verbeterde versie van de bekende oranje Uchiki Kuri pompoen
hoge sierwaarde in combinatie met prima eetkwaliteit

Overige:
•

Meloenen

•
•
•

Patissons
Bosaardbeien
Suikermais

•
•
•
•
•

Basilicum
Munt
Aardpeer / topinamboer
Komkommers
Stokslabonen

Ha-on, Galia, Minnesota Midget, Pelhari (F1), Tasty Bites (F1)
Pelnuba (F1), Emir (F1), Oranje Ananas, Rochet, Blanco de Ribatejo
Y-Star (F1), Summer Satellite (F1), Flying Saucer (F1), G-Star (F1)
Mignonette: zeer aromatisch, rankloos: verwilderd niet
Xtra-Tender 2171 (F1): dubbelzoete bi-color suikermais, vroeg
Summer Sweet SS2742 (F1): vergelijkbaar doch middenvroeg
Elidia (groen, type Genovese), Dark Opal (rood), Red Rubin (rood)
Marokkaanse munt: overjarig, heerlijk voor muntthee
Dwarf Sunray, lage planten met vroege bloei en goede kwaliteit knollen
Salamanda (F1): kleine moderne snack-komkommer
zadenpakket gele + paarse + groene stokslabonen (moderne rassen)

€ 1,65
€ 1,65
€ 1,65
€ 1,65 / 2
€ 1,65 / 2
€ 1,65 / 2
€ 1,65 / 2
€ 3,50
€ 5,00
€ 3,00 / 3

versie: 5 mei 2018

