Samenaankoop bijzondere fruitplanten
een actie van Haal meer uit je tuin vzw

Wat doet Haal meer uit je tuin? Een vraag die ik wel eens krijg als mensen onze vereniging nog niet kennen.
Ik heb geleerd dat het kortste antwoord is: veerkrachtige tuinen promoten waar het hele jaar door van alles in
te oogsten valt. Zeker voor fruit hebben we een boontje. Je hebt er immers amper werk aan. Je plant een
boom of struik en ieder jaar opnieuw geeft die een overvloed aan lekker fruit. Tenminste als je goed gekozen
hebt. Als je een ras aangeplant hebt dat robuust genoeg is om weerwerk te bieden tegen ziekten en plagen.
Daarom gingen we in eerste fase heel wat rassen testen en opvolgen. Zowel thuis als in andere tuinen. Toen
we die bijzondere rassen en gewassen in beeld brachten in artikelen en facebookposts kwamen er steeds
meer vragen waar die planten te koop zijn. Een beetje logisch ook. In onze micro-tuinkwekerij kweken we
een aantal soorten maar niet alles. Dat hoeft trouwens ook niet. Er zijn genoeg kleinschalige kwekerijen waar
gepassioneerde kwekers met liefde voor het vak kwaliteitsplanten kweken.
Et voila, onze eerste samenaankoop van bijzonder plantgoed is een feit!
Druiven kweken we nog steeds zelf maar paw-paw, kaki, mini- perzik en moerbei bieden we aan in
samenwerking met een paar gepassioneerde kleinschalige kwekers.
Voor het eerst voeren we ook een lidmaatschap in. Leden krijgen fikse kortingen, zo kost het aanplanten van
je tuin geen fortuin want we kunnen zeer hoge kortingen aanbieden tot maar liefst 20 %! Leden hebben nog
meer voordelen want ze kunnen deelnemen aan exclusieve evenementen zoals proeverijen en rondleidingen
in ons eetbaar park waar rassen en technieken getoond worden, advies bekomen en nog veel meer. Op
termijn zal zelfs stek en -entmateriaal beschikbaar gesteld worden aan leden zodat je nog goedkoper kan
aanplanten. Een uniek concept zeg maar en dan is onze missie helemaal ten uitvoer gebracht. Promoten en
verdelen van diversiteit.
Mogen we jullie als lid welkom heten? Het zal je niet beklagen. Of nog beter, je zal er de vruchten van
plukken!
Jullie vrijwilligers van dienst,
Alexander en Elena,
Haal meer uit je tuin vzw
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De samenaankoop praktisch:
Bestellen in 1,2,3:
1) U vult het bestelformulier in (excel bestand op de website) en stuurt het door naar
haalmeeruitjetuin@gmail.com. Bestellen kan tot en met 19 oktober
2) We laten je weten of de planten die je wenst nog beschikbaar zijn en bevestigen je bestelling.
3) Je bestelling is definitief na overschrijven van het verschuldigd bedrag naar het
rekeningnummer IBAN: BE67 9731 7244 2287 op naam van Haal meer uit je tuin vzw
Versturen of ophalen:

Verzenden naar je thuisadres:
• de prijs voor verzending blijft steeds even laag ongeacht de grootte van de bestelling. De
prijs voor het verzenden en verpakken bedraagt 10 €/pakket. Opgelet, we verzenden niet
naar Nederland (ophalen kan wel)
• Alles wordt op één tijdstip geleverd, keurig voorzien van een etiket in de eerste helft van
november zodat je tijdig kan planten. We stellen je op voorhand op de hoogte wanneer er
geleverd wordt.
Liever ophalen?
Dat kan. Op twee tijdstippen kan er na afspraak coronaproof afgehaald worden in Gingelom.
• Zaterdag 31/10/20
• Woensdag 4/11/20
KWALITEITSDISCLAIMER
Wat als er toch een plant niet kan geleverd worden? Wij doen aan stockbeheer en volgen alles
zorgvuldig op. Als er desondanks toch een plant niet kan geleverd worden of een plant van een
kweker waarmee we samenwerken niet voldoet aan onze eisen leveren we deze niet en krijgt u het
bedrag terug betaald.

Samenaankoop georganiseerd door:
Haal meer uit je tuin vzw
Regentwijk 17
3890 Gingelom
Btw: BE0670.733.818
IBAN: BE67 9731 7244 2287
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Leden krijgen meer:
•

kortingen: maar liefst 20 % korting op aankoop van struiken en bomen, 10 % op zaden en
10 % op deelnameprijs van cursussen en workshops die we organiseren

•

Advies: ieder lid kan inschrijven op een adviessessie waar we je verder helpen

•

Deelname aan exclusieve evenementen: bijvoorbeeld proeverijen van fruit (vanaf najaar
2021)

•

Toegang tot exclusieve rassen en plantensoorten uit onze collectie. Niet alleen als
opgekweekt plantgoed. Binnenkort komen er ook stekken en enten beschikbaar voor leden

Lid worden kan door 19 € over te schrijven op de rekening van Haal meer uit je tuin vzw BE 67
9731 7244 2287 met vermelding lidmaatschap + je naam
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Tafeldruiven
Een woordje uitleg bij het aanbod:
In dit aanbod vind je enkel sterke druivenrassen op eigen wortel die door ons zijn opgekweekt en die:
•niet gevoelig zijn voor meeldauw*
•afrijpen en productief zijn in ons klimaat
•niet hoeven gekrent te worden (= open trossen)
•buiten kunnen geplant worden (enige uitzondering is de serredruif Baidor)
*Sommige rassen zijn vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer grote
weerstand. Het is cruciaal dat druiven op een geschikte plaats geplant worden. Dat wil zeggen, niet met hun
wortels in het water en voldoende uren zon. Een correcte snoei zorgt altijd voor een betere vruchtkwaliteit en
plantgezondheid. Bij het plantgoed wordt een plantfiche geleverd waar de belangrijkste zaken waarmee u
best rekening houdt op vermeld staan.

Praktisch:
•

Prijs: * leden: krijgen een korting van 2 € per plant! 10 € voor pitloze en pitarme rassen en 8 €
voor de overige rassen (prijzen excl. Verzending)
*niet leden: 12 €/plant voor pitloze en pitarme rassen, 10 €/plant voor de overige rassen,
(prijzen excl. Verzending)

•

Planttijdstip: Alle planten staan in pot en kunnen de volgende maanden geplant worden. Bij uw
bestelling ontvangt u een plantfiche met heel wat nuttige tips om nog meer plezier aan je druivelaar
te beleven.

•

Pitloos/pitarm/met pitjes: Een aantal rassen zijn pitloos. Dat staat aangegeven bij de beschrijving.
Denk er wel aan dat pitloze rassen soms een wat zwakkere groei hebben en productie wat langer op
zich kan laten wachten.
Naast pitloze rassen zijn er ook pitarme rassen. Bij pitarme druiven kunnen er in sommige jaren
kleine pitjes voorkomen in de bessen. Sommige bronnen (lees kwekers) sorteren pitarm onder de
pitloze druiven. Dit is niet helemaal correct. De rassen met zaden tenslotte hoeven zeker niet
verbannen te worden. Heel wat van onze favoriete rassen zijn niet pitloos. Pitten in een druif zijn niet
bij alle rassen storend.

•

Legende tijdstip van rijping:
• Zeer vroeg: tweede helft augustus
• Vroeg: eind augustus – begin september
• Middentijds: vanaf tweede week september – eind september
• Laat: late rassen bieden we niet aan omdat de kans op succes qua productie en goede
smaak matig is doordat ze pas in de herfst afrijpen.
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Tafeldruiven voor buiten

Wit:
•

Bianca: middentijdse afrijping, heel zoete smaak, kan soms wat misbloei geven wat wil
zeggen dat er hier en daar in de tros wat bessen ontbreken (ledenprijs 8 €/plant; niet leden 10
€/plant)

•

Birstaler Muskat: Zwitsers middentijds ras, tafeldruif die ook gebruikt wordt in de
wijnbouw, voor liefhebbers van muskaatsmaak (ledenprijs 8 €/plant; niet leden 10 €/plant)

•

Eugeen: middelvroeg, wit met groene tint, West-Vlaamse vondeling. Zeer sterk ras.
(ledenprijs 8 €/plant; niet leden 10 €/plant)

•

Evita: middentijds, pitarm, groei is niet zo sterk (ledenprijs 10 €/plant; niet leden 12 €/plant)

•

Franziska: middentijds, wit (groene tint), vrij grote trossen (ledenprijs 8 €/plant; niet leden 10
€/plant)

•

Frumuosa Alba: middentijds pitarm ras uit Moldavië, grote (dikke) bessen, middelmatig
sterke groei (ledenprijs 10 €/plant; niet leden 12 €/plant)

•

Hecker: een vrij nieuw vroeg ras ontwikkeld door het weinbauinstitut in Freiburg, ook zeer
geschikt om sap van te maken (ledenprijs 8 €/plant; niet leden 10 €/plant)

•

Olimpiada: Russisch ras, zeer vroeg, vanaf half augustus, sterke groei, lichte muskaatsmaak
(ledenprijs 8 €/plant; niet leden 10 €/plant)

•

Sophie: middentijds zeer productief ras met grote trossen (ledenprijs 8 €/plant; niet leden 10
€/plant)

•

Zalagyöngye: vroeg ras uit Hongarije; vrij zoete smaak, is ietwat gevoelig aan misbloei wat
in sommige jaren ijle trossen kan geven. Dat wil zeggen dat een klein deel van de bessen in
de tros klein blijven. Dat verandert niets aan de eetkwaliteit. Het oogt alleen minder mooi.
(ledenprijs 8 €/plant; niet leden 10 €/plant)
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Blauw:
◦ (Koninklijke) Ester (pitarm): vroeg, grote trossen met knapperige bessen en zeer goede
zoet – zuur balans, mooi donkerrood blad in de herfst (ledenprijs 10 €/plant; niet leden 12
€/plant)

◦ Glenora (pitarm): middentijds, pitarm, heel goed ras, mooi donkerrood blad in de herfst
(ledenprijs 10 €/plant; niet leden 12 €/plant)

◦ Jupiter: middentijds, één van de kruisingsouders is de druif Reliance (zie verder), vrij
grote trossen, muskaat smaak (ledenprijs 8 €/plant; niet leden 10 €/plant)
◦ Kodrianka: (pitarm): middentijds, afkomstig uit Moldavië wordt op grote schaal
aangeplant onder merknaam Black Magic, grote bessen en soms grote trossen, af en toe
kunnen trossen wat minder mooi gevuld zijn, sterke groei (ledenprijs 10 €/plant; niet leden
12 €/plant)

◦ Mars Seedless (pitloos): middentijds (aan de late kant), sterk pitloos ras, leuk weetje: de
knoppen van deze druif zijn bij uitlopen roze, eveneens heel sierlijk blad (ledenprijs 10
€/plant; niet leden 12 €/plant)

◦ Nero: zeer zoet. Niet alleen om als tafeldruif te eten. Ook om er heel lekker sap mee te
maken. Uitverkocht
◦ Souvereign Coronation (pitloos): vroegrijpend en pitloos, wordt op grote schaal
commercieel geteeld in Canada. Middelmatig sterke groei (ledenprijs 10 €/plant; niet leden
12 €/plant)

◦ Venus: (pitloos): vroeg, donker gekleurde bessen, rood blad in herfst, niet op
vorstgevoelige plaats planten (loopt vroeg uit), licht foxy aroma, goede groeier
Uitverkocht
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Roze/rood:
•

Reliance: middentijds, trossen moeten voldoende belicht worden om goed te kleuren, sterk
ras (ledenprijs 8 €/plant; niet leden 10 €/plant)

•

Suffolk Red (pitloos): oud Amerikaans ras maar nog steeds goed, krachtige groeier met
stevige twijgen, beschut planten, zoete bessen maar trossen zijn niet altijd volledig gevuld
(ledenprijs 10 €/plant; niet leden 12 €/plant)

•

Vanessa (pitloos): middentijds, mooie trossen met dikke zoete bessen Uitverkocht

Serredruiven

Baidor: Een Belgisch ras dat in de jaren vijftig gewonnen werd op de proeftuin in Terhulpen uit een
kruising Frankenthal x Muscat d' Alexandrie. Baidor heeft grote trossen met grote bessen die een
duidelijke muskaatsmaak hebben. Baidor kan enkel in serre geteeld worden omdat de schil absoluut
niet tegen vocht kan, dan gaan de druiven barsten. Groeikrachtig ras. (ledenprijs 8 €/plant; niet leden
10 €/plant)
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Enkele nieuwkomers in de druivencollectie dit jaar
Eén van onze opdrachten is het uittesten van rassen. Met andere woorden, nagaan of wat er beweerd
wordt door handelaars in catalogi van planten wel klopt. Op dit moment bevat de collectie meer dan
80 rassen, aangekocht of geschonken door sympathisanten. Ze worden door ons opgevolgd qua
ziekteweerstand, teeltgemak en groeikracht en natuurlijk niet te vergeten, smaak. De beste rassen uit
deze test bieden we jullie aan.
Twee nieuwe rassen die voor het eerst fruit dragen (nog geen planten beschikbaar)
Preobrazhenie: de foto 's die we vonden op
Russische blogs waren veelbelovend. We
kunnen het bevestigen. Preobrazhenie lijkt een
goede aanwinst. Uiteraard is dit het eerste jaar
dat we dit ras in productie nemen dus zijn we
wel nog wat voorzichtig met uitspraken. Mooie
grote trossen met een ruime afstand tussen de
bessen. Knapperige licht zoete bessen. Lijkt in
ons klimaat toch minder vroeg te zijn dan wat er
Rusland over wordt gezegd.

Krasotka: Oftewel knapperd in het Russisch.
Vrij vroeg rijpend. Lekkere, diep blauwe druif
met een goede beet.

Nu vraag je je misschien af waarom we zoveel rassen in het oosten halen?
Dat heeft niets met Elena haar “roots” te maken hoor. We verklappen dat
geheim op onze workshop over druiven die dit jaar voor het eerst online
doorgaat. Wees maar gerust, we hebben genoeg filmpjes gemaakt.
Check onze agenda op de website voor data van deze cursus.
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Moerbei: de snoepjesboom

Ongelooflijk hoe onbekend de moerbei is. Tijd om iets aan die onbekendheid te doen en de plant op
een voetstuk te zetten dacht ik. Daarom een ode aan één van mijn favoriete fruitbomen, de
moerbei. Noem deze plant gerust een snoepjesboom. Hij levert bijzonder lekkere vruchten en dit
gedurende een halve zomer lang! Een boom die daarom niet mag ontbreken in je tuin. Want iedereen
is er dol op, jong of oud.

Inderdaad, dit is de intro van het artikel over moerbeien op onze website. Dit artikel werd tot op
vandaag maar liefst 50 000 keer gelezen! Ongelooflijk veel mensen mailden ons al met de vraag of
we planten beschikbaar hebben. Neen, in plaats van alles zelf te doen werken we graag samen met
andere bevlogen kwekers. We maken al enkele jaren reclame voor de mooie bomen van Dithmar
van de moerbeiboom in Geraardsbergen en zijn blij nu een samenaankoop te kunnen organiseren.
Let wel, de boompjes komen van een kleinschalige kwekerij waar diversiteit en kwaliteit voorop
staat. Aantallen zijn dus beperkt. Daarom geven we voorrang aan leden die deze bomen kunnen
bekomen aan zeer democratische prijzen.
Praktisch:
• moerbeien zijn enkel beschikbaar voor leden = 20 € /boom
• Alle moerbeien worden geleverd in pot en zijn circa 150 cm hoog (afh. Van het ras)
“Portugal" is een recent verkregen naamloze moerbei uit Portugal. Deze moerbei past best in een
wat warmer microklimaat (stad bvb) omdat hij in het voorjaar vroeg kan uitlopen. Dit is één van de
best smakende moerbeien (zuur-zoet) met enorm grote zwarte vruchten. Deze soort draagt zelfs 2x,
een tweede vruchtdracht vindt plaats in september of wanneer je de boom bvb midden juli terug
insnoeit dan worden op de nieuwe groei terug vruchten gevormd. Deze soort groeit erg snel!
"Black Italian" Is een niet genoemde variëteit uit Italië (zo zijn er wel wat...) met erg grote zwarte
zeer sappige vruchten die zoet zijn zonder enige zuurheid. Het is een traag groeiende soort die een
wat hangende habitus heeft. Uitverkocht
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"Neapoli" is een, naar mijn mening, kruising tussen Morus alba en Morus kagayame die uit het
stadje "Neapoli" (Kreta) afkomstig is. De vruchten van deze soort zijn donker lila en lekker zoet en
geschikt om te drogen. De bladeren zijn mooi glanzend. Uitverkocht
"Sugar cube" is een selectie van mezelf en een zaailing van "Thomson". Deze variëteit draagt
crèmekleurige vruchten van normaal formaat (2-3cm) maar zijn heel erg zoet. De vruchten vallen
niet zo gemakkelijk van de boom en ze drogen zelfs aan de boom. Dit is de beste moerbei om te
drogen. Uitverkocht
"Illinois Everbearing" is een zeer beroemde moerbei uit de VS. Een kruising tussen Morus alba en
Morus rubra. De vruchten smaken bijna net zoals deze van de zwarte moerbei (Morus nigra) maar
zijn in elk geval veel gemakkelijker te plukken. Deze variëteit loopt laat uit en is dus altijd veilig
voor late nachtvorst. Het is de variëteit met de langste oogsttijd van alle moerbeien. Pluktijd van
eind Juni tot begin september. Uitverkocht
"Pakistan" is de beruchte "koning van de moerbeien". deze soort , himalaya moerbei (Morus
macroura) is afkomstig uit Islamabad, Pakistan. De vruchten van deze soort zijn de langste van alle
moerbeien en zijn gemiddeld 7cm lang (4-9cm). De vrucht is volgens mij net zo lekker als de
zwarte moerbei maar heeft een ander aroma en weinig zuurheid. Volgens mij samen met de zwarte
moerbei de lekkerste van alle moerbeien. Deze moerbei groeit stevig!! Uitverkocht
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Kaki:

Wie ooit een onrijpe kaki gegeten heeft zal niet tuk zijn op de vrucht. Maar als je ooit rijpe kaki 's
gegeten hebt dan hoef ik je niet meer te overtuigen om er één aan te planten.
Bovendien is kaki laat tot zeer laat in de herfst te oogsten, na het vallen van het blad. Niet alleen
handig om je fruitoogst te spreiden. Het is ook prachtig om te zien . De oranje vruchten op de kale
boom zijn net kerstballen. De juiste kaki selecteren voor ons klimaat is een hele opgave. Heel wat
kaki 's raken hier niet helemaal rijp. Rassenkeuze is hier extra belangrijk. Dithmar van de
moerbeiboom biedt ook enkele kaki 's aan.
Belangrijke info: Sommige kaki 's hebben een bestuiver nodig ivm ontwikkeling van een goede
smaak. Beide rassen die aangeboden worden hoeven dat niet. Geef de bomen wat ruimte om uit te
groeien. Zet ze gerust in je siertuin; Zeer decoratieve bomen. Groot glanzend blad in het
zomerhalfjaar en vruchtspektakel in het najaar.

Praktisch:
• kaki 's zijn enkel beschikbaar voor leden = 20 € /boom
• Alle kaki 's worden geleverd in pot
De selectie van Dithmar:

“Deze beide soorten zijn erg geschikt voor ons klimaat en geven steeds zoete vruchten, ook na een natte en
frisse zomer (zeldzaam tegenwoordig...) Het is belangrijk om te vermelden dat zo goed als alle uit het
zuiden geïmporteerde kaki's niet geschikt zijn voor ons klimaat en bij ons meestal smaakloze vruchten
dragen!!!! “

kaki 1: "Nikitskaya Bordovaya" = “Nikita 's Gift” (Terugkruising van Dyospyros Kaki x Dyospyros
virginiana) dit ras werd ontwikkeld in de botanische tuin van Yalta (Oekraïne) en is zeer winterhard.
De vruchten zijn eerder klein (ca 70 gram) maar wel zoet.
kaki 2: "Mikatani Gosho": Een laatbloeiende, maar vroegrijpende variëteit met ronde zeer platte
bijna schotelvormige vrucht met een typisch kuiltje in het midden. Opvallend opgaande groei
(zuilvormig). Groeit stevig. Vrucht moet narijpen. Een van de beste en productiefste soorten in ons
klimaat.
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Paw paw: lekkerder dan roomijs

Ze stonden al jaren op ons verlanglijstje, paw paw ‘s . Maar we hadden ze nooit geproefd en de
bomen waren best prijzig dus planten werd een beetje uitgesteld. Tot we in 2018 toevallig Roger
Verlinden tegen kwamen. Hij gaf ons vruchten mee die we mochten proeven. Wauw, wat een
smaak! De vruchten zijn echt een delicatesse. Zelf omschrijven we de smaak als: “banaan met een
toets van rum”. Een heel ander smakenpalet dan ons inheems fruit dus.
We zijn heel blij om jullie in samenwerking met Steven Holemans, een gepassioneerde kweker met
meer dan 15 jaar ervaring met paw paw 's, een stevig aanbod voor te stellen tegen een bijzonder
scherpe prijs. Alle paw paw 's worden geleverd als potplant.
Belangrijke info: Paw paw 's zijn geen zelfbestuivers, je hebt minimum twee bomen nodig om
vruchten te bekomen. Perfect winterhard, de bomen worden 3 a 4 m hoog
Zet ze gerust in je siertuin het zijn zeer decoratieve bomen. Jonge bomen (vooral éénjarige bomen)
hebben beschutting nodig om goed aan te slaan.

Paw paw (Asimina triloba) = gezaaide bomen met zaden gewonnen uit rassen met grote vruchten
wat met zaailingen? Paw paw 's zijn net zoals perziken redelijk zaadvast. Als je fruit wint van
rassen met grote vruchten krijg je meestal goed dragende soorten terug. Je kan ze uiteraard ook
gebruiken om er andere rassen op te enten.
40-60cm groot: leden = 13,5 €/boom; niet leden = 16,2 €/boom
60-80cm groot: leden = 16,5 €/boom; niet leden = 19,8 €/boom
80-100 cm groot: leden= 21,5 €/boom; niet leden = 25,8 €/boom
140-160cm groot: leden= 36,5 €/boom ; niet leden= 43,8 €/boom
160-190cm groot: leden= 51,5 €/boom; niet leden = 61,8 €/boom
200-220cm groot: leden= 76,5 €/boom; niet leden = 91,8 €/boom
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Geënte bomen
Asimina triloba 1jarig geënt (exclusief voor leden), 30-60cm; 30 €/boom
•

Sunflower: goede bestuiver voor andere rassen. Van dit ras wordt beweerd dat het een
zelfbestuiver is maar dat kan tegenvallen dus plant je beter een tweede boom van een ander
ras. Ontdekt in het wild in 1970 in Kansas. Goede groeikracht.

•

Overleese: grote vruchten met een zeer goede smaak, geselecteerd uit een wilde populatie in
1950 in Indiana, bij veel nieuwe rassen is Overleese als kruisingsouder gebruikt

•

“Dikke Zoete” Eigen selectie van Steven. Viel op door zijn dikke vruchten die ook nog eens
zeer zoet waren. Vandaar de naam. Een op en top lokaal ras!

Asimina triloba 2jarig geënt 60-100cm groot; ledenprijs = 39 €/boom; niet leden = 46,8 €/boom
•

Sunflower: goede bestuiver voor andere rassen. Van dit ras wordt beweerd dat het een
zelfbestuiver is maar dat kan tegenvallen dus plant je beter een tweede boom van een ander
ras. Ontdekt in het wild in 1970 in Kansas. Goede groeikracht.

•

Overleese: grote vruchten met een zeer goede smaak, geselecteerd uit een wilde populatie in
1950 in Indiana, bij veel nieuwe rassen is Overleese als kruisingsouder gebruikt

•

Davis: Eén van de vroegst rijpende rassen, productief, vruchten zijn medium groot, een
goede bestuiver voor andere rassen, gevonden in het wild in 1959

•

Mitchell: vroegrijpend, medium grote vruchten met licht gele schil, gevonden in het wild in
Illinois in 1979

•

Sweet Alice: oud ras gevonden in 1936 in een arboretum in West Virginia, bomen blijven
kleiner dan andere rassen, vruchtvlees heeft een licht oranje tint
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Mini-Perzik: wees krulziekte te slim af

Wie ons al een tijdje volgt via de website of de artikelen in oa Seizoenen heeft vast al wel eens
gehoord over onze oplossing om de krulziekte bij perzik te slim af te zijn. Wij kweken miniperziken. Die kunnen we beschut in de veranda (of serre) plaatsen in het vroege voorjaar zodat de
bloesems niet bevriezen en de krulziekte niet kan toeslaan. Zo 'n klein boompje is niet alleen een
streling voor het oog. Er komen maar liefst een 20 -25 perziken van een mooi formaat aan.
Heel wal lezers schreven ons aan dat ze moeilijk aan plantgoed raakten. Vandaar dat we dit boompje
ook in de samenaankoop opgenomen hebben. We bieden slechts één ras aan, Diamond. Een hele
lekkere perzik!
Dit boompje bieden we enkel aan leden aan in beperkte oplage. Wie eerst besteld... die heeft ze!

Uitverkocht
Belangrijke info: De boompjes blijven klein. Reken op een formaat van circa 1,2 m hoog. Miniperzik kan zich zelf bestuiven. Uitplanten in een pot van 10 liter of meer is aan te bevelen.

Samenaankoop bijzonder fruit

Haal meer uit je tuin vzw

