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Nieuwe voorraad Tonkin stokken
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                        Kom in de winkel kijken voor andere moestuinplanten

Knoflook is net als de ui en bieslook een bolgewas dat voor de 
winter zijn energie in een bol opslaat zodat het in de lente een 
voorsprong heeft en heel snel kan groeien en bloeien. De plant 
groeit op goed doorlatende grond en in de volle zon  In de oud-
heid, werd knoflook vooral gebruikt vanwege de medicinale en 
gezondheid bevorderende eigenschappen. Die eigenschappen 
worden vooral toegewezen aan de zwavelverbindingen, die tot 
stand komen als je knoflook fijn snijdt, perst of kauwt.
In de Middeleeuwen werd knoflook geacht de duivel en heksen 
weg te houden en te beschermen tegen de pest. 
Vanuit de winkel willen we twee soorten aanbieden.  
De Therador en de Rose de Lautrec/ Morado de Pedronera.
De Therador (Eco) is een vrij grote witte soort. Het is een 
verbetering van het oude ras Blanc de la Drome. Groeit gezond 
met een grote opbrengst. Door de milde smaak heeft dit soort 
een brede toepassing. € 1,25 per bol
Rose de Lautrec is een populair ras uit de streek rond Lautrec 
(ten oosten van Toulouse) Een mooie zeer aromatische smaak 
en lange houdbaarheid. € 1,10 per bol. Omdat de oogst in 
Frankrijk teleurstellend is zal de Rose de Lautrec worden aan-
gevuld met zijn Spaanse broer. Morado de Pedronera.

Vorig jaar met groot succes gepro-
beerd een mooi wit stengeluitje in 
het voorjaar wat zich gedurende het 
seizoen tot een mooie ui ontwikkeld.
Vroeg geplant betekent vroeg oogst-
baar, dit ras is ondanks de vroege 
oogst toch goed houdbaar. De uitjes 
zijn zeer koudebestendig, ze kunnen 
van september-mei geplant worden, 
maar planten in de herfst of vroege 
winter geeft alleen de gewenste 
vroege oogst.  Plant ze op 20 cm afstand en ze zijn vanaf het voor-
jaar (als jonge, witte ui) of vanaf mei-september in bruine schil 
oogstbaar. Het resultaat is een mild smakende ui, die van herfst 
tot in de winter te bewaren is.  
Je kunt ze bestellen voor  € 1,50 per 250 gram. 

                    Knoflook   

                    Gele plantuitjes overwinterend    

Een goede startbemesting voor winterajuin, zeker op lichte 
gronden, is patentkali aan 30 gr/m². Het plantuitje wordt 
zachtjes in de grond geduwd tot het topje nog net boven de 
oppervlakte komt. Soms worden de pas geplante uitjes door 
vogels weggepikt, in dat geval kunnen ze met een dun laagje 
grond of fijn grind afgedekt worden, zodat ze niet meer zicht-
baar zijn voor de vogels. 

Om teleurstelling zoveel mogelijk te voorkomen maken 
we een intekenlijst. Mail ons terug, geef je tuinnummer, 
het aantal knoflookbollen en de gewenste soort aan 
ons door.  
De Therador gaat € 1,25 per bol kosten De Rose de Lau-
trec/ Morado de Pedronera kost € 1,10 per bol 
Geef ook de hoeveelheid plantuien door, de kosten zijn    
€ 1,50 per 250 gram. 
Wil je krokusbolletjes bestellen? De kosten daarvoor 
zijn 10 bollen voor € 1,50  Bestelling graag mailen 
voor vrijdag 1 oktober. (prijswijzigingen voorbehouden)

In de winkel zijn er weer volop Tonkinstokken te verkrijgen. 
Mooie stokken van 274 cm lang. (18-20 mm dik) Nieuw dit jaar 
dunnere stokken van 183 cm. (12-14mm dik) De stokken van 
273 kosten € 1.10 p.s. De stokken van 183 kosten € 0,50 p.s.

Biologische krokussen
We hebben als OTV winkel in het 
voorjaar ingeschreven op een actie 
van de Leidse Hortus Botanicus. We 
hebben 250 biologisch geteelde krokus 
bolletjes besteld. Wil je in het voor-
jaar al vroeg een kleurige tuin en wil 
je Hommels en Bijen al vroeg in het 
voorjaar een handje helpen, bestel dan 
deze bolletjes. De kosten zijn € 1,50 
per 10 stuks. (De bolletjes zijn ongesor-
teerd qua kleur)

In de winkel hebben voor de late teelt nog enkele groente-  
planten. Paksoi en rode Amsoi lekker om te wokken of in sala-
de. Koolrabi en nog wat roodlof. Wees er snel bij Op is Op


