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Aan onze Afnemers.
Zooals steeds gebruikelijk bij het verschijnen van onze
prijscouranten, laten wij ook hier weder een kort woord
ter inleiding vooraf gaan.
Bij de aanvang van de verkoop van bloembollen verleden
jaar is ons gebleken dat deze geheel in een behoefte
voorziet en wij zijn U ten zeerste dankbaar in het in ons
gestelde vertrouwen.
Dit geeft ons aanleiding ook nu weder onze nieuwste uitgave, waaraan wij veel zorg besteed hebben, te overhandigen.
Enkele nieuwere soorten Tulpen en Narcissen zijn bij het
bestaande sortiment gevoegd, ten einde U in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de fraaie resultaten
die de laatste jaren op dit gebied bereikt zijn.
Van alle hierin aangeboden soorten hebben wij een flinke
voorraad van de allerbeste kwaliteit en zullen gaarne
Uw order met de meeste spoed en op de U bekende wijze
uitvoeren.
Hoogachtend,
TURKENBURG'S ZAADHANDEL N. V.

BODEGRAVEN, Augustus 1934.

Trosnarcis
Paperwhite grandiflora
(Kerstmis-Narcis).

VOORWAARDEN
Bestelling.

In onze Prijscourant heeft elke soort een nommer. Bij bestelling is het dus voldoende,
de n o m m e r s der benoodigde soorten te vermelden en daarachter voor hoeveel
c e n t s van elke soort verlangd wordt.

De soorten, waarvan de minst genoteerde hoeveelheid 3 stuks
bedraagt, zijn niet per stuk verkrijgbaar.
Uwe geëerde order wordt gaarne spoedig ontvangen, om ophooping van
bestellingen te voorkomen.

Prijzen en
Provisie.

Grootere hoeveelheden voor Inrichtingen worden tegen speciale prijzen berekend.
Aan tuinlieden wordt de gebruikelijke korting toegekend.
De prijzen der Bloembollen zijn in elk opzicht vrijblijvend.

Inpakking.

De levering geschiedt in kartonnen doozen of in papieren zakken; emballage kosten
worden hiervoor niet in rekening gebracht.

Verzending. Bij bestelling door tusschenkomst van een agentschap geschiedt de verzending van

het bestelde irancO huis. Bij kleine afzonderlijke zendingen echter wordt een gedeelte der vracht berekend.
Bij rechtstreeksche bestelling (dus zonder bemiddeling van een agentschap) heelt
de verzending plaats rechtstreeks aan het adres van den besteller.

Bestellingen boven f 7.50 worden franco huis geleverd.
Bij bestellingen beneden i 7.50 -wordt de vrachtkosten
gedeeltelijk op rekening gesteld.
Deze regeling houdt verband met de snelle wijze van uitvoering der orders. Door
het noteeren en op rekening stellen der juiste vrachtkosten zou de verkregen organisatie
in hooge mate worden belemmerd.

Risico.
Verzending
naar het
Buitenland
en
Oost-Indië.
Betaling.

Het vervoer der goederen geschiedt voor risico van den besteller.
Voor leveranties per postpakket naar het Buitenland wordt het porto op rekening
gesteld; zij geschieden na inzending van het bedrag. Zendingen per spoor worden niet
gefrankeerd, doch de vrachtkosten tot het grensstation worden van het bedrag der
rekening afgetrokken.
Leveranties naar Oost-Indiè geschieden uitsluitend na inzending van het bedrag. Behalve
het porto wordt ook de noodige blik-emballage en controle-kosten in rekening gebracht.
Een gedrukte aanwijzing van verzending en kostenberekening is op aanvrage verkrijgbaar
Betaling van het door tusschenkomst van een agentschap geleverde geschiedt a contant
aan den agent, die in het bezit wordt gesteld van door ons voor voldaan geteekende
rekeningen of kwitanties.
Onze afnemers, aan wie rechtstreeks -wordt geleverd, worden beleefd verzocht
het bedrag der nota ons te doen toekomen door storting op onze postrekening. Hiervoor
wordt bij de levering der bollen een door ons gereed gemaakt en gefrankeerd stortingsbiljet gezonden. Indien het bedrag een maand na leverantie niet ontvangen mocht zijn,
wordt, na voorafgaande kennisgeving, per postkwitanüe beschikt over het factuursbedrag
verhoogd met de dispositiekosten.

Correspon- Bij rechtstreeksche correspondentie met ons, betreffende een bestelling aan den agent
gedaan, verzoeken wij u den naam en woonplaats van den agent in uw schrijven te
dentie.
vermelden.

Rembours.
Aansprakelijkheid.

Aan „onbekende" bestellers wordt onder rembours geleverd.
Ondanks alle zorgvuldigheid zijn abuizen niet volkomen buiten te sluiten. De handelaar
heeft ook met zijne telers en zijn personeel rekening te houden. Daarom n e m e n w ij *
evenals vele buitenlandsche en Nederlandsche firma's, g e e n e r l e i a a n s p r a k e l i j k h e i d
op ons v o o r de g e v o l g e n e e n e r v e r g i s s i n g of iets a n d e r s . Eventueele tegemoetkoming onzerzijds kan rechtens nimmer het bedrag van het geleverde artikel,
waarover de klacht loopt, overschrijden.
Indien van het door ons geleverde het een of ander niet naar genoegen oi in
orde mocht zijn, wordt dit gaarne kosteloos hersteld, indien daarvan binnen 8 dagen
na de ontvangst bericht wordt gezonden.

Het is aan vele liefhebbers van bolgewassen nog onbekend, dat deze
soort één der geschikste variëteiten is om met zeer weinig moeite heel
vroeg in bloei te krijgen. Deze bollen komen uit Zuid-Frankrijk waar ze
gedurende de maand December buiten in volle bloei staan. De Paperwhites zijn echter hier in ons land alleen geschikt voor kamercultuur en
mogen niet buiten geplant worden, daar ze niet tegen vorst bestand zijn.
De beste tijd om deze Narcissen te planten is begin-Oct. tot eind-Nov.
in schalen, bakken of potten zonder gat in de bodem. Men begint met
de bodem van de schaal of pot met grint te bedekken,- men zet daarop
de bollen vlak naast elkaar, waarna men de open ruimte tusschen de
bollen met grint aanvult, zoodanig, dat de toppen van de bollen er juist
boven uitsteken. Ze kunnen direct in het volle licht gezet worden; het is
beter ze niet in een kamer te zetten, waar de temperatuur steeds hooger
is dan 65 graden F. Er moet zoodanig water gegeven worden, dat de
schaal of pot bijna overloopt maar de toppen van de bollen steeds droog
blijven. Mislukking is zoo goed als uitgesloten, mits men voorgaande
behandeling nauwkeurig navolgt. Het is voor den liefhebber een groot
genoegen om ze in een periode van ongeveer 2 maanden op te zien
groeien van bol tot plant] voorzien van mooie witte bloemen in trosvorm.
Nr.
per 3 per 10 per 25
5000 Paperwhite (Kerstmis-Narcis)
f 0.28
f 0.70
f 1.60

i

Rose en rood

HYACINTHEN.

5025
5030
5035
5040
5045
5050

Cultuur op glazen.
De tijd hiervoor is van eind-September tot December.
Men vult de hiervoor gebezigde
glazen met zuiver water, zoover dat
het onderste gedeelte van de bol
(de wortelkrans) niet met het water
in aanraking komt; de ruimte tusschen
de bol en het water moet vooral niet
méér dan l a 2 m.M. bedragen.
Voordat ze op de glazen gezet worden,
is het zeer aan te bevelen, de bollen
een nacht geheel onder water te
zetten, zoodat ze goed van water
verzadigd zijn. Men zet de glazen in
een koele, droge, vorstvrije, donkere
ruimte; een kelder is wel goed, als
deze zeer droog is en goed gelucht
kan worden. Zoo nu en dan moet
wat water bijgevoegd worden. Een
goed middel om het water helder te
houden is het toevoegen van een
klein stukje houtskool. Gaan de bollen
schimmelen — vrat soms voorkomt —
dan veegt men de schimmel voorzichtig af en legt de bollen een uur
in de zon of bij de kachel, waarna
men ze weer op de glazen zetten kan. Het is van het grootste
belang de bollen op de juiste tijd in de kamer te brengen.
Indien de knop reeds zichtbaar is, doch nog niet uit
de bol gegroeid is (zie afb. No. 1) moet ze nog steeds
op de koele donkere plaats blijven staan. Eerst als de
bloem geheel los is van de bol (zie afb. No. 2) — de
neus of spruit is dan ongeveer 8 c.M. uit de bol te
voorschijn gekomen — kan men de glazen in een matig
verwarmde kamer plaatsen, ver van de kachel en de
eerste week niet in de volle zon. De volgende soorten
worden aanbevolen.
fllb

Nr.
5002
SOOS
5010
5015
5017
5020

per stuk
Dr. Lieber, lichtblauw
f 0.18
Fürst Bismarck, blauw met lichte rand . „ 0.20
Grand Maïtre, porselein blauw
, 0.18
King of the Blues, donker indigo-blauw . „ 0.18
Myosotis, hemelsblauw
0.18
Schotel, zuiver blauw
„0.18

per 3
f 0.48
„ 0.54
„ 0.48
„ 0.48
„ 0.48
„ 0.48

0.48
0.48
0.48
0.48
0.48
0.48

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

Wit
5055 L' Innocence, sneeuwwit
5060 La Grandesse, zuiver wit

0.18
0.18

„0.48
„ 0.48

„1.50
„ 1.50

„ 0.20

„ 0.54

„ 1.60

,, 0.22

„ 0.60

„ 1.80

Paars
5065 Mauve Oueen
Geel
5070 Prins Hendrik, helder geel

Geprepareerde Hyacinthen voor cultuur op glazen.
Wil men vroeg — begin-Januari — Hyacinthen in bloei hebben,
dan neemt men Hyacinthen, die speciaal geprepareerd zijn, waardoor
ze zich gemakkelijker laten vervroegen. Men behandelt ze geheel als de
gewone Hyacinthen voor cultuur op glazen.
Nr.
per stuk per 3
per 10
5075 Wit
£ 0.18
f 0.48
f 1.50
5080 Rose
, 0.18
„ 0.48 „ l.sO
5085 Rood
0.18
„ 0.48 „ 1.50
5090 Blauw
O.lft
„ 0.48 „ 1.50

Hyacinthen voor cultuur in grint en water.
In de laatste jaren is een nieuwe wijze om Hyacinthen vroeg in bloei
te trekken naar voren gekomen. Hiertoe wordt een platte schaal genomen,men bedekt de bodem hiervan met een laagje fijn grint ter dikte van
2 a 3 c.M. Hierop plaatst men de bollen en vult de ruimte tusschen de
bollen met grint aan, zóódat de neuzen der bollen er juist boven uit
komen; de schaal wordt vervolgens zoover met zuiver water gevuld,
dat de bollen voor de helft boven het water uitsteken. De planttijd
en verdere behandeling is geheel gelijk aan die van de hyacinthen voor
de cultuur op glazen.
per 3
per 10 per 25
5095 Wit
f 0.30
f 0.75 f 1.75
5100 Rose
0.30
„ 0.75 „ 1.75
5105 Rood
0.30
„ 0.75 „ 1.75
5110 Lichtblauw
0.30
„ 0.75 „ 1.75
5115 Donkerblauw
0.30
„ 0.75 „ 1.75

Hyacinthen voor cultuur in potten.
flib. No. 2

Blauw

0.18
Gertrude, donkerrose
Lady Derby, zacht rose
„0.18
La Victoire, helder rood
0.18
Marconi, donker rose, zeer grootbloemig „ 0.18
Queen of the Pinks, zuiver rose
0.18
Garibaldi, schitterend rood
0.18

per 10
f 1.50
1.60
1.50
1.50
1.50
1.50

De kweekwijze in potten is zeer eenvoudig. Men neemt gewone bloem
potten of ondiepe platte potten en vult deze met tuinaarde met wat zand
vermengd. Zijn de potten nieuw, dan moet men ze voor het gebruik een
tijd lang onder water zetten, om de wand geheel met water te laten
doordringen. Men plant de bollen in Sept.-Nov., één in een bloempot(of meerdere in de platte potten) zóó diep, dat de neuzen van de bollen
juist gelijk komen met de rand van de pot. Daarna graaft men de potten
op een droge plaats in den grond zóó dat de rand van de pot met een
laag aarde van ongeveer 10 c.M. bedekt is. Bij vorst wordt met wat
turfmolm of bladeren gedekt, opdat de spruiten niet bevriezen en men
de potten steeds uit de grond kan nemen. In Jan.-Febr. als de spruiten der

Miniatuur-Hyacinthen voor potten en perken.
Deze Hyacinthjes geven mooie kleine bloemtrossen. Ze moeten ongeveer
10 c.M. van elkaar geplant worden. Men behandelt ze geheel als de
gewone Hyacinthen.

Voor potten
Nr.

5195
5200
5205
5210

per 3

Rood
Rose
Lichtblauw
Donkerblauw

5215 Wit

018

5220 Geel

Voor perken
5225 Róód
5230 Rose
5235 Licht blauw
5240 Donk erblauw
5245 Wit
5250 Geel
Romeinsche Hyacinthen No. 5255

bollen ongeveer 8 c.M. lang geworden zijn, neemt men de potten uit
den grond en plaatst ze in de kamer voor het venster, behoorlijk warm; de
aarde moet goed vochtig gehouden worden. Heeft men geen tuin, dan
kan men de potten ook in een koele, donkere, vorstvrije ruimte plaatsen.
Men brengt ze dan eerst in de kamer, als de neuzen der bollen een
lengte van ongeveer 8 c.M. hebben. Men zorge voor flinke begieting.
Nr.
per stuk per 3 per 10
5120 Lichtblauw
f 0.16
f 0.45
f 1.40
5125 Donkerblauw
0.16 „ 0.45 , 1.40
„ 0.45

5130 Wit

0.16

5135 Rood
5140 Rose

0.16 „ 0.45
0.16 „ 0.45

5145 Geel

„ 0.18

„ 0.48

Enkelbloemige op naam naar onze keuze:

Nr.
5150
5155
5160
5165
5170
5175

Lichtblauw
Donkerblauw . .
Porselein-blauw
Zacht rose . . .
Donker rose . .
Rood

5180 Wit

5185 Paars
5190 Geel

per 3
„ 0.28
„ 0.28
„ 0.28
„ 0.28
„ 0.28
„ 0.28
„ 0.28
„ 0.28
„ 0.28

per 10 per 100
„ 0.80 „ 7.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

„ 7.00
„ 7.00
„ 7.00
,. 7.00
,. 7.00
„ 7.00
„ 7.00
„ 7.00

017
0.17
017
017

0 46
„ 0.46
0 46

^ 75

„ 3.75
3 75

0 17

046
046

3 75

0.17

.. 0.46

3 7.5

3 75

De bloemtrossen zijn kleiner dan die van de gewone Hyacinthen, doch
op elke bol komen meestal twee stengels met zuiver witte, welriekende
bloemen. Zeer mooi staat een ondiepe schaal of pot met Romeinsche
Hyacinthen dicht opeen geplant. Men vult de schotel met zand of aarde,
plant er de bollen eind-Sept. in en plaats ze in een koele, donkere, vorstvrije
ruimte. Men geeft nu en dan wat water en brengt ze in de kamer - niet
te dicht bij de kachel - als de spruiten ongeveer 5 c.M. lang zijn. De bollen
bloeien dan reeds omstreeks St. Nicolaas. Ook kan men ze in Oct. nog
planten; ze bloeien dan natuurlijk naar verhouding later.
Nr.
per stuk per 3 per 10
5255 Romeinsche Hyacinthen, wit, enkelbloemig f 0.14 f 0.40 f 1.20

„ 1.40

„ 1.50

„ O 18

per 10 per 100
f 0.56
f 4.75
„ 0.56
„ 4.75
„ 0.56 ., 4.75
„ 0.56 ,. 4.75
„ 0.56
„ 4.75
„ 0.56
„ 4.75

Enkele witte Romeinsche Hyacinthen.

„ 1.40
„ 1.40

Hyacinthen voor cultuur in den tuin, in perken en borders.
Men plant de hyacinthen 10 c.M. diep op onderlingen afstand van
ongeveer 12 c.M. Per vierk. Meter heeft men dan 70 a 80 bollen noodig.
De beste planttijd is de tweede helft van Sept. tot half-Nov. In de winter
dekt men met turfmolm, stroo of bladeren, ter dikte van ongeveer 6-7 c.M.;
is de vorst voorbij, dan neemt men dit dekmateriaal weg.

"

f 0.18
0.18
„0.18
,0.18

Gele Prins

Wouwerman
No. 5355

TULPEN.
Behandeling van Tulpen
voor de kamer.

Nr.

6000 zacht licht groen
Hyacinthen-Glazen
Laag model Leerdam-glas 6005 zeer licht paars
6010 zeer licht paars
Gewoon hoog model
6015 donkerpaars
Leerdam-glas
6020 licht geelbruin
6025 zacht licht groen

„
„
„
„

0.25
0.25
0.25
0.25

Crocus-Schaaltjes
Leerdamglas

6030
6035
6040
6045
6050

Ondoorzichtbaar
Leerdam-glas

6055 geel (doorsnede 15Ji c.M.)
........ „ 0.30
6060 donkerpaars gevlamd (doorsnede 1 5^ c.M.) „ 0.25

Cr ocus-glaasj es

Goudsch aardewerk

6065
6070
6075
6080
6082

licht bruin
zeer licht paars
zacht licht groen
licht bruingeel (doorsnede 14 c.M.)
groen (doorsnede 20 c.M.) . . . .

per stuk
. f 0.30
. „ 0.30

„ 0.12
„ 0.12
„ 0.12
„ 0.30
„ 0.60

j adegroen (hoogte 5 c.M. doorsnede 15 c.M.) „
zwart
„
5 „
„
15 „ „
geel
ó „
„ 1 5 „ „
zeegroen
„
7 „
„
15 „ „
muisgrijs
„
5 „
„
20 „ i„

0.60
0.60
0.60
0.60
0.95

Hyacinthen-Tulpen- «n 6085 lichtblauw (hoogte óVs c.M. doorsn. 17J4 c.M.)„ 0.40
Narcissen-schalen
6090 lichtgroen
,, 7^ „
„
20
„ „ 0.55
Ondoorzichtbaar L.-glas 6095 zalmkleur
„
9
„
„
23H „ „ 0.65
Goudsch aardewerk
6100 matgroen (hoogte 7 c.M.. doorsnede 20 c.M.) „0.70
6105 jadegroen
„ 7 „
„
20
„ „ 0.70
6108 zwart
„ 5V9 „
„
22 „ „1.20
6110 geel
„ 9 „
„
24
„ „0.95
6115 zwart
„ 9 „
„
24
„ „0.95
6118 groen
„ 6 „
„
26
„ „1.25

Men plant de bollen half-September
tot half-Oct. in gewone bloempotten
(3 tot 5 in één pot) of in schotels,
welke minstens 8 tot 10 c.M. diep
moeten zijn, gevuld met gewone tuinaarde. Daarna plaatst men de potten
zóó diep buiten in de grond, dat de
rand van de pot met een laag aarde
van ongeveer 10 d 12 c.M. bedekt is.
Daar iaat men ze tot begin- of halfJanuari, of zoo men de bollen minder
vroeg in bloei wenscht, nog langer
staan. Men zorge echter voor een
lichte bedekking van turfmolm, stroo
of bladeren, opdat de jonge spruiten
niet door de vorst beschadigd kunnen worden, en de potten ten allen
tijde uit de grond genomen kunnen
•worden.
Heeft men geen gelegenheid om de potten buiten in de grond te plaatsen
dan kunnen ze ook gedurende de aangegeven tijd in een donkere, koele
ruimte v/orden gebracht. Men houde dan de aarde steeds matig vochtig.
Ongeveer 4 tot 6 weken vóór men de bollen in bloei •wenscht te hebben,
plaatst men de potten in de kamer, zorgdragende voor voldoende water,
veel licht en warmte.

Behandeling van Tulpen voor den tuin.
De Tulpen worden half-Sept. tot begin-Dec. 8 tot 10 c.M. diep geplant
op een onderlinge afstand van 8 tot 10 c.M. Per vierk. Meter zijn dan
ongeveer 80 stuks bollen noodig. Men geeft de tulpen in den winter
een lichte bedekking van turfmolm, stroo of bladeren. Het is niet aan
te raden enkele jaren achtereen op de zelfde plaats tulpen te planten.
Wil men dit toch doen, dan moet de grond ongeveer 30 tot 35 c.M. uitgegraven en versche grond opgebracht worden.

Enkele vroege Tulpen.
De met een * gemerkte soorten zijn in het bijzonder geschikt voor
kamer-cultuur.
Nr.
per 3 per 10 per 100
S260 * Duc van Toll, scharlaken
f 0.17
f 0.40
f 3.00
5265 * „
„
„ wit maximus
„ 0.20
„ 0.50
„ 3.75
5270 * „
„ geel
0.24
„ 0.60
„ 4.75
De Duc van Toll's zijn voortreffelijk voor vroege bloei in de
kamer; de bloemen zijn echter iets kleiner dan die van de
andere soorten.

Vuurbaak

No. 5410

10

N r.
5275
5280
5285
5290
5295
5300
5305

per 3

* Brillant Star, schitterend rood . . . . f 0.17
Cramoisi Brilliant, karmozijnrood . . . „ 0.17
Couleur Cardinal, rood met purper . . „ 0.18
* Fred Moore, donkeroranje
...... . 0.17
Gele Prins, geel, welriekend
...... ,. 0.18
Generaal de Wet, koperkleurig oranje . . 0.21
* Ibis, diep rose
............ „ 0.18

5310 Keizerskroon, rood met gele rand . . . , 0.21
5315 La Reine, wit, later rose
........ „ 0.17
5320 Lady Boresl, zuiver wit
........ „ 0.20
5325 * Mon Trésor, geel
.......
. . . , 0.24
5330 Pink Beauty, karmijiirose met wit . . . , 0.22
5333 Pink Perfection, zacht rose
....... „ 0.22
5335 Prins van Oostenrijk, zalmr. met scharlaken „ 0.17
5340 Proserpine, rosekarmijn
........ , 0.20
5345 Rijzende Zon, goudgeel
........ , 0.18
5355 Wouwerman, donkerpaars
....... , 0.21

per 10

per 100

f 0.40
„ 0.40
„ 0.46
„ 0.40
„ 0.46
„ 0.52
,. 0.46
„ 0.52
„ 0.40
„ 0.50
„ 0.60
„ 0.54
„ 0.54
„ 0.40
„ 0.50
„ 0.46
„ 0.52

f 3.00
„ 3.00
„ 3.25
„ 3.00
„ 3.25
„ 4.00
„ 3.25
. 4.00
„ 3.00
„ 3.75
„ 4.75
., 4.25
„ 4.?.5
„ 3.00
„ 3.75
„ 3.25
„ 4.00

., 0.60
„ 0.54
„ 0.60
„ 0.54
„ 0.56
„ 1.00
„ 0.54
„ 0.54
„ 0.40
„ 0.60
„ 0.54
„ 0.50
. 0.50

„ 4.75
„ 4.25
,. 4.75
., 4.25
„ 4.50
„ 8.75
„ 4.25
„ 4.25
„ 3.00
„ 4.75
„ 4.25
„ 3.75
. 3.75

Dubbele vroege Tulpen.
5360
5365
5370
5375
5377
5380
5385
5390
5395
5397
5400
5405
5410

Boule de Neige, zuiver wit
.......
* Couronne d' Or, geel met oranje . . .
El Toreador, rood en oranje alleen voor potten
Elecïra, helder karmijnpurper
......
L'Aurore, kersrood, zeer grootbloemig .
Maréchal Niel, goudgeel met oranje . .
Mr. van der Hoefi, zuiver geel . . . .
Mr. van Tubergen, goudgeel
.....
Murillo, zacht rose
...........
Oranje Nassau, rood met oranje rand .
Peach Blossom, donker rose
......
Theeroos, theerooskleur
........
Vuurbaak, oranjescharlaken
......

0.24
0.22
0.24
0.22
0.23
0.40
0.22
0.22
0.17
0.24
0.22
0.20
0.20

No. 5340 Proserpine

Enkele late
(Cottage) Tulpen.
De bloemen van dit prachtige ras
hebben zeer uiteenloopende vormen.
Ze kunnen niet genoeg worden aanbevolen om op perken of tusschen
vaste planten en heesters geplant te
worden. In groepen in het gazon is
het effect verrassend. De kleuren zijn
buitengewoon mooi; als snijbloem zijn
ze moeilijk te overtreffen. Ze bloeien
in Mei, iets later dan Darwin-Tulpen.

5415
5418
5420
5426
5430
5433
5435
5440
5445
5450

Argo, geel later roodbruin
>ruin
Avis Kennicot, helder geel m. zwart hart
Carrara, zuiver wit
Dido. oranje met rood
Grenadier, schitterenc1 oranjerood . . .
Mons. Motet, rose-wit
De bijzonderheid van deze Tulp is,
één stengel verschijnen.
Mrs. Moon, goudgeel
geel
.
Rosabella, rose, licht
chtgerand .
.
Artemis, karmijnrood
iod
Sirene, satijnrose

per 3 per 10 per 100
f 0.46
f 325
f 0 18
„ 0.20
„ 0.50
„ 3.75
„ 026
0.68
5 40
„ O.S2
„ 0.21
„ 4.00
„ 3.75
„ 0.20
„ 0.50
„ 0.22
.. 0.54
.. 4.25
dat meerdere bloemen op

0 22
' 0 20
, 0.17
0.18

054
050

„ 0.40
.. 0.46

4 25
3 75
„ 3.00
.. 3.25

De elegante bloemen van Artemis en Sirene doen door haar
spitse vorm en het sierlijk ombuigen der bloembladeren aan
Lelie's denken.

Darwin-Tulpen.

No. 5525 Zwanenburg

De bloemen der Darwin-tulpen zijn zeer groot en prachtig van vorm.
Evenals de late Tulpen zijn ze zeer geschikt om op perken te planten of
in groepen onder boomen en tusschen vaste planten geplaatst te worden.
Ook in het gazon maken ze, groepsgewijze geplant, een zeldzaam effect. Ze
bereiken een hoogte van ongeveer 70 c.M. De zeer lange stevige stengels
maken ze uitnemend geschikt voor snijbloemen. De bloeitijd valt in
de Meimaand. De bollen kunnen desnoods in de grond blijven en bloeien
an ook het volgende jaar nog.
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Rechts
No. 5575
Mendel
Tulpen

Darwin-Tulpen.
Nr.
5455
5460
5465
5470
5475
5480

5485
5487
5490
5492
5495
5500
5505
5510
5515
5520
5525

per 3
After Gloxv, zalmrood met oranjegele rand f 0.18
Baronne de la Tonnaye, levendig rose . „ 0.16
Bleu Aimable, blauwpaars
0.18
Bartigon, geraniumrood
0.17
Centenaire, lila rose
0.17
City of Haarlem, donker bloedrood,
bloemen buitengewoon groot . . . . . „ 0.20
0.15
Clara Eutt, rose .
Jdergeel . . ... . 0,17
Inglescombe Yellow, heldergeel
. . . „ 0.17
uinrood
King Harold, donker bruinrood
0.17
tint . . .
La Candeur, wit met lilaa tint
„ 0.20
La Tulipe noire, zwart
Mr. Farncombe Sanders, prachtig
karmijnrood
0.17
Prins der Nederlanden, karmijnrose . . „ 0.20
Professor Rauwenhoff, kersrood
0.18
Prinses Elisabeth, donker rose
0.18
Reverend Ewbank, heliotroop-lila
0.17
Zwanenburg, zuiver wit
, 0.24
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Rechts
No. S4EO
City of
Haarlem

per 10 per 100
f 0.46
f 3.25
, 0.38
„ 2.90
„ 0.46
„ 3.25
„ 0.40
„ 3.00
„ 0.40
„ 3.00
„
„
„
„
„
„

0.50
0.35
0.40
0.40
0.40
0.50
0.40
0.50
0.46
0.46
0.40
0.60

„
„
„
„
„
„

3.75
2.75
3.00
3.00
3.00
3.75
3.00
3.75
3.25
3.25
3.00
4.75

f"

Links
No. 5460
Bar. de la
Tonnaye

Breeder Tulpen.
Deze tulpen, welke ook Oud-Hollandsche éénkleur tulpen genoemd
worden, komen in bloemvorm veel overeen met de Darwin-tulpen; ze
hebben eveneens zeer sterke lange stengels en komen iets later in bloei.
Ze verschillen er echter van door de kleur der bloemen; deze is niet.
zooals bij de Darwin-tulpen, als 't ware gevernist, maar wazig, waardoor
wonderbare tinten verkregen worden. Breeder-tulpen hebben enorm
groote bloemen, welke tot de allerbeste snijbloemen gerekend kunnen
worden. Ze worden op de dezelfde wijze aangewend als Darwin-tulpen.
Nr.
per 3 per 10 per 100
5530 Bacchus, donkervioletblauw, als met dauw
overdekt
f 0.18
f 0.46
f 3.25
5533 Bronze Queen (Clio), brons met bruin . „ 0.18
„ 0.46
„ 3.25
5535 Cardinal Manning, rose violet met brons,, 0.17
„ 0.40
„ 3.00
5540 Don Pedro, koffiebruin
0.17
„ 0.40
„ 3.00
5545 James Watt, donkerviolet met bronzen rand,, 0.24
„ 0.60
„ 4.75
5550 Lucifer, terracotta oranje
0.20
„ 0.50
„ 3.75
5555 Louis XIV, purper en goudbrons
0.20
„ 0.50
„ 3.75
5560 Panorama, donkerbruin met goudbrons „ 0.18
„ 0.46
„ 3.25
5565 Turenne, purperbruin met bronzen rand . „ 0.17
„ 0.40
„ 3.00

Rembrandt Tulpen.
Rembrandt-tulpen zijn voortgekomen uit de Darwin-tulpen. De bloemen
zijn echter niet éénkleurig maar gestreept en gevlekt en soms fantastisch
geteekend. Men plante ze niet op groote perken maar in kleine groepen.
5570 Prachtmengeling
0.22 „ 0.54
„ 4.25

Mendel Tulpen.
Dit is een nieuw ras Tulpen verkregen door kruising van Darwin-tulpen
met de vroege Duc van Toll soorten. Ze hebben de eigenschappen der
Darwins, zoodat zij langstelig zijn en tevens de eigenschappen der Duc
van Toll tulpen, v/aardoor ze zeer geschikt zijn om te vervroegen.
5575 Prachtmengeling in rose en roode tinten „ 0.20
, 0.50
„ 3.75,
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Tulipa
KaufmannlaJia

No. 5605

Triumph Tulpen.
Triumph-tulpen zijn ontstaan door kruising van Darwin-tulpen met de
gewone vroege tulpen. Dit ras heeft vooral voor tuinbeplanting zeer goede
eigenschappen. De planten zijn zwaar en de stengels zeer stevig. De
bloembladeren zijn buitengewoon dik; daardoor blijven de bloemen zeer
lang goed. Ook vindt men hier kleuren, welke men niet in de andere
Tulpenrassen aantreft.
Nr.
per 3 per 10 per 100
16

5580 Prachtmengeling

f 0.20

f 0.50

f 3.75

Parkiet of Papegaai Tulpen.
De bloemen van dit ras wijken sterk van de gewone tulpenvorm af;
de bloembladeren zijn zeer onregelmatig ingesneden 'en gefranjerd,
waardoor de bloemen dikwijls niet meer op tulpen gelijken maar iets
orchidee-achtigs krijgen. Ze zijn uitsluitend geschikt voor tuinbeplanting.
Daar de stelen kort en niet stevig zijn, is het aan te raden ze op een
beschutte plaats te planten.
5585 Prachtmengeling

0.20

5590 Fantasy, schitterend zalmrose

„ 0.44

„ 0.50

„ 3.75

„1.14

„ 9.90

Tulpen Species.
In verschillende deelen van de wereld komen Tulpen in het wild voor.
De bloemen hiervan zijn sierlijker van vorm, terwijl de kleuren sprekender
zijn en geheel afwijken van die der gewone Tulpensoorten. Ze zijn uitstekend geschikt voor rotstuinen, waar ze enkele jaren achtereen overblijven. Men plant ze op onderlingen afstand van 8 tot 12 c.M. en ongeveer 8 tot 10 c.M. diep.
5595 Tulipa Clusiana, witte bloemen, van
buiten rood; hoogte 25 c.M
„ 0.28
, 0.74 „ 6.10
5600 Tulipa Eichleri, schitterend vuurrood met
zwart en geel hart; hoogte 20 tot 25 c.M. „ 0.26
„ 0.68 . 5.40
5605 Tulipa Kaufmanniana. crème, van buiten bruinrood;
zeer vroegbloeiend; hoogte 15 tot 20 c.M. „ 0.28
„ 0.74 „ 6.10

No. 5455 flfter Glov

No. 5645

NARCISSEN.
Behandeling van Narcissen voor de kamer.
De bollen kunnen reeds in September in gewone bloempotten (één in
een pot) of in platte schotels (dicht naast elkaar: wanneer de bollen vrij
van elkaar staan is het voldoende) geplant worden. Men maakt de
potten of schotels flink nat en graaft ze buiten in den grond, zóó diep,
dat de rand ongeveer 10 a 12 c.M. met aarde bedekt is. De plaats, waar de
potten ingegraven zijn, bedekt men met wat turfmolm, stroo of bladaarde,
opdat ook bij vorst de potten uit den grond genomen kunnen worden.
Men moet de potten vooral niet te vroeg in de kamer brengen,- de beste
tijd is begin-Febr., als de spruiten ongeveer 8—10 c.M. lang geworden zijn.
Heeft men geen tuin, dan kunnen de potten en schalen ook in een koele,
donkere ruimte binnenshuis geplaatst worden. Men houdt de aarde dan
matig vochtig en brengt de potten eerst in de warme kamer, als de
spruiten ongeveer 8—10 c.M. lang zijn.
Er zijn Narcissen, welke reeds met Kerstmis kunnen bloeien. Men zie
hiervoor op blz. 3 onder Trosnarcis Paperwhite.
Alleen de met een * gemerkte soorten zijn voor de kamer geschikt.

Behandeling van Narcissen voor den tuin.

No. 5652 Croesus

Men plant de Narcissen in Sept.-Oct. ongeveer 10 d 12 c.M. diep en op een
onderlingen afstand van ongeveer 12 c.M., al naar gelang van de grootte
der bollen. Per vierk. Meter heeft men er dan ongeveer 60 tot 70 noodig.
De aangewezen plaats in de tuin is in het gazon of tusschen struiken
en heesters; ook een perk met Narcissen staat zeer mooi. Het is heel
goed, maar niet direct noodzakelijk, na de bloei het loof niet dadelijk met
het gras af te maaien maar dit nog enkele weken te laten staan.
Een van de groote voordeelen, welke Narcissen bieden, is, dat ze niet
elk jaar opnieuw geplant behoeven te worden; ze komen elk jaar opnieuw te voorschijn.

19

Links
No. 5625
Spring Glory

van een korte trompet kan spreken.
Nr.
5670 Frijlink, zuiver wit met crème kroon
5675 Queen of the North, ivoorwit . . .

per 3
. l 0.20
„ 0.18

per 10
f 0.50
„ 0.46

per 100
f 3.75
„ 3.25

Triandrus-Narcissen.
7.50
5680 * Thalia
0.90
„ 0.34
Deze interessante variëteit bloeit met sierlijk gevormde witte
bloemen, drie aan èèn stengel,- uitstekende snijbloem.

Poeticus-Narcissen.
Rechts No. 5632
Van Waveren's
Giant

Trompet-Narcissen.
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Deze soort kenmerkt zich door groote iorsche bloemen met zware
lange trompet.
Nr.
per 3 per 10 per 100
f 0.52
f 4.00
5610 * Emperor, zwavelgeel
.........
i 0.21
„ 0.60
„ 4.75
5615 * King Alfred, heldergeel
........
0.24
„ 0.54
. 4.25
5620 * Madame de Graaff, wit
.......
„ 0.22
5625 * Spring Glory,
4.25
0.54
zuiver wit met lichtgele trompet ..... 0.22
3.75
0.50
5630 Victoria, wit met groote oranje trompet . „ 0.20
5632 Van Waveren's Giant,
6.00
wit met groote gele trompet
......
„ 0.28
0.80

Incotnpar abuis-Narcissen.
Deze Narcissen hebben wel groote bloemen maar geen lange trompet,
zooals de voorgaande soort, doch een korte met min. of meer breede rand.
5635 Bernardïno, crème met oranjegele trompet,, 0.20
„ 0.50
„ 3.75
„ 3.25
0.46
5640 Lucifer, witrnet helder oranje trompet . . 0.18
„ 3.50
5645 * Sir Watkin, éénkleurig zacht geel . . 0.19
0.48
„ 3.25
0.46
5650 Will Scarlet, wit met groote oranje trompet 0.18
„ 6.00
5652 Croesus, geel met breede oranje trompet 0.28
0.80
„ 6.00
5653 Brilliancy. geel met donkeroranje trompet 0.28
0.80

Barri-Narcissen.
De Barri of Ster-Narcissen gelijken veel op de Incomparabilis; echter
is de trompet in het algemeen zóó kort geworden, dat ze meer een
kroon gelijkt.
5655 Firebrand, crème met schitterend
oranjeroode kroon
...........
f 0.15
f 0.35
f 2.75
5660 * Lady Moore, crème-wit met gele
roodgerande kroon
...........
, 0.22
„ 0.54
„ 4.25
5665 RedBeacon, wit met oranje-scharl. kroon . „ 0.17
„ 0.40
„ 3.00

Leedsi-Narcissen.
De sierlijke bloemen van de Leedsi Narcissen hebben alle een glanzend
witte kleur. De witte of zachtgele kroon is dikwijls zoo groot, dat men

De welriekende bloemen van de bekende Dichter-Narcissen zijn steeds
zuiver wit, de kroon is platliggend, geheel rond, geel van kleur met
een zuiver afgeteekend rood randje.
5685 Horace
0.20
„ 0.50
„ 3.75
5690 Ornatus Max
0.17
„ 0.40
„ 3.00
5695 Oueen of England
0.20
„ 0.50
„ 3.75

Poetaz-Narcissen.
De Poetaz-Narcissen bloeien buitengewoon rijk; op de stevige stengel
verschijnen 5 tot 6 bloemen. Ze zijn uitstekend geschikt voor cultuur in
bloempotten en schalen. Men behandelt ze zooals op blz. 19 aangegeven is.
5700 * Admiration, geel m. oranjerood kroontje „ 0.22
„ 0.54
„ 4.25
5705 * Ideaal, geel met wit
0.20
„ 0.50
„ 3 75
5710 * Laurens Koster,
crème met zachtgeel kroontje . . . . „ 0.20
„ 0.50
„ 3.75
5715 * Orange Cup,
geel met donker oranjerood kroontje . „ 0.20
„ 0.50
„ 3.75
Deze twee laatste variëteiten zijn ook geschikt om in schalen
op grint en water te vervroegen. Ze moeten daartoe echter
vooraf in een donkere ruimte geplaatst worden, zie blz. 19
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Rechts

Crocussen

No. 5800
Allium Moly

Links
Anemonen

Trosnarcis Soleil d'Or.
22

Deze kan op precies dezelfde wijze behandeld worden, als op blz. 3
aangegeven voor de Paperwhite; met een even dankbaar resultaat. De
bloemen hebben dezelfde vorm maar zijn donkergeel met oranje kroontje.
Nr.
per 3 per 10 per 25
5725 Soleil d'Or
f 0.40
f 1.00
l 2.20

Dubbele Narcissen.
per 3
5730 * van Sion, geel
0.24
5735 Albus plenus odoratus,
de dubbele Poeticus, zuiver wit . . . . „ 0.21
5740 Oranje Phoenix, roomwit met oranje . . „ 0.24
5745 Sulphur Phoenix, crème wit
0.24

per 10
„ 0.60

per 100
„ 4.75

„ 0.52
„ 0.60
„ 0.60

„ 4.00
„ 4.75
„ 4.75

Jonquillen.
De sierlijke Jonquillen bloeien met trossen van kleine heerlijk geurende
bloemen. Ze zijn prachtig voor beplanting tusschen struikgewas. Ook
voor potcultuur uitstekend geschikt
5750 Enkele
0.20
„ 0.50
„ 3.75
5755 Dubbele
0.21
„ 0.52
„ 4.00

Crocussen.
Crocussen behooren tot de vroegbloeiende onder de bolgewassen. Ze
zijn gemakkelijk te kweeken. Men plant ze 5 a 8 c.M. diep op een
onderlingen afstand van 8 c.M. Zoo wel in perken en voor randen, als in
groepjes in het gazon, of tusschen heesters geplant, maken ze een heel
mooi effect. Laat men de bolletjes, die in het gras geplant zijn, staan, dan
ontwikkelen ze zich elk jaar opnieuw, met steeds meer bloemen.
In potten of in schalen met zand gevuld kunnen Crocussen ook goed
gekweekt worden. De kweekwijze is als die van Hyacinthen; met dit

verschil dat de potten of schalen, na 6 weken buiten onder den grond
of in een donkere koele ruimte te hebben gestaan, niet dadelijk in de
warme kamer komen maar eerst in een koel en licht vertrek moeten
gebracht worden, waar ze blijven staan tot de bloemen zich beginnen
te vertoonen. Ook in z. g. crocus-glaasjes ( zie blz. 8 ) kunnen ze vervroegd
worden; de behandeling is geheel als die van hyacinthen op glazen.
Nr.
per 3
per 10 per 100
5760 Dream, levendig paarsblauw
f 0.14
f 2.75
f 0.35
5765 Grand Maïtre, zuiver blauw
,0.14
„ 2.75
„ 0.35
„ 2.75
5770 Jubilee, glanzend violetblauw
0.14
„ 0.35
5773 Navy Blue, marineblauw
0.14
„ 2.75
„ 0.35
5775 Kathleen Parlow, sneeuwwit
„0.14
„ 2.75
„ 0.35
5780 Striped Beauty, wit en lila gestreept . . „ 0.14
„ 0.35
„ 2.75
5785 The Bishop, glanzend purperblauw
0.14
„ 2.75
„ 0.35
5790 Mammouth, groote gele
0.14
„ 2.75
„ 0.35
5795 Prachtmengeling
0.10
„ 2.00
„ 0.28

ALLIUM MOLY (luteum).
Bloeit met goudgele bloempjes. Het is zeer mooi voor randen en in
de rotstuin. Men plant in Oct. Bloeitijd Juni. Hoogte 25 c.M.
5800 Allium Moly (luteum)
„0.14
„ 0.32
„ 2.50

ANEMONEN.
De Anemonen hebben algemeen een goeden naam verworven. Een
perk enkele of dubbele Anemonen geeft den tuin in Mei of Juni een
vroolijk aanzien. De bloemen, in verschillende mooie schitterende kleuren, komen sierlijk uit boven het fijn uitgesneden loof. Men plant de
knolletjes in Sept.-Oct. op een onderlinge afstand van 10 c.M. ter
diepte van 5 a 7 c.M. Anemonen groeien en bloeien 't best in een
flink bemesten, diep-lossen grond. De bloemen, vooral van de enkele,
zijn uitstekend voor bouqetten. Als de half-ontloken bloemen in water
worden gezet, ontplooien zij zich geheel en blijven wel één tot twee weken
goed. De klauwtjes neemt men uit den grond als de bloemstengels ge-
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Sneeuwklokjes

heel verdord zijn en bewaart ze op een droge, vorstvrije plaats, tot de
tijd daar is om weer geplant te worden.
Nr
per 10 per 100
5805 Anemonen, Enkele, alle schoone kleuren gemengd f 0.40
f 3.40
5810
„
Enkele van Caen, schoonste kleuren
gemengd, rijkbloeiend
, 0.50
„ 4.25
581
5
»
Dubbele, vele kleuren gemengd . . „ 0.60
„ 5.00
5820
„
„
St. Brigid, zeer grootbloemige,
vele kleuren gemengd
0.60

CHIONODOXA LUCILLffi.
(Sneeuwroem).
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Een laagblijvend bolgewasje, dat met Sneeuwklokjes en Scilla's geplant,
een aardig effect geeft. Reeds in Maart bloeit de Sneeuwroem met stervormige helderblauwe bloempjes met wit hartje. Men plant ze in Sept.-Oct.
op een onderlinge afstand van 7-8 c.M. en 5-7 c.M. diep. Ze vermenigvuldigen zich van zelf en zijn volkomen winterhard. Mooi voor rotstuinen,
boordbedden en vóór heesters.
Nr
per 3 per 10 per 100
5825 Chionodoxa Luciliae
f o. 15
f 0.35
f 2.75

COLCHICUM AUTUMNALE.
(Droogbloeiers).
De herfsttijlooze of Droogbloeier heeft, zooals wel algemeen bekend
is, de eigenaardigheid zonder eenige grond of water in bloei te komen.
Men zet de bol daartoe in Aug. of Sept. voor een zonnig venster. Direct
na de bloei kan men de bollen in den tuin planten ongeveer 10 c.M.
diep. In het volgende voorjaar verschijnen dan de bladeren,- de bloei
volgt weer opnieuw in het najaar.
Nr
per stuk per 3 per 10
5830 Colchicum autumnale
f o. 18
f 0.48 f 1.40

No. 5847

ERANTHIS HIEMALIS.
(Winter-Aconiet).
De Winter-Aconiet bloeit nog vóór de Sneeuwklokjes met helder gele
ranonkelachtige bloempjes. Men plant ze in Sept.-Oct. ongeveer 5 a 6 c.M.
diep en op onderlingen afstand van 5 c.M. Ze komen elk jaar van zelf
weer terug en vermeerderen sterk. Zeer geschikt voor verwildering onder
struiken en heesters en in de rotstuin.
Nr.
per 3 per 10 per 100
5835 Eranthis hiemalis
f 0.15 f 0.35
f 2.75

FRITILLARIA.
De variëteiten van de Fritillaria's loopen zeer uiteen in grootte en
groeiwijze. De Fritillaria imperialis (Keizerskroon) heeft een forsche
bloemkroon en wordt ongeveer 70 a 80 c.M. hoog. Men plant ze zoo
vroeg mogelijk in Sept. 8 - 1 2 c.M. diep. Des winters verlangen ze een
lichte dekking van turfmolm of bladeren.
De Fritillaria meleagris (Kievitseitjes) worden slechts ongeveer 30 c.M.
hoog. De kleur der bloemen doet aan die der schaal van kievitseitjes
denken. Men plant ze 8 a 10 c.M. diep in niet te drogen grond. Poot men
ze in het gazon, dan is het aan te raden, het loof niet direct na de bloei
af te maaien. Ook voor potcultuur zeer geschikt, per stuk per 3 per 10
5840 Fritillaria imperialis, (Keizerskroon) . . f 0.38
f 1.00
f 2.90
per 3 per 10 per 100
5845
„
meleagris (Kievitseitjes)
0.17
„ 0.40 „ 3.00

GALANTHUS
(Sneeuwklokje).
De bekende allervroegste witte voorjaarsbloempjes. Ze zijn gemakkelijk
te kweeken. Men plant ze in Sept-Oct. ongeveer 10 c.M. diep, groepsgewijze en dicht opeen, liefst op een tamelijk vochtige plaats, in gazon
of onder struikgewas. Elk jaar komen ze van zelf weer in bloei.
per 3 per 10 per 100
5847 Galanthus Elwesii, zeer grootbloemig . „ 0.15
„ 0.35
„ 2.75
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Gladiolus nan

(vroegbloeiende).
De vroegbloeiende Gladiolussen
moeten vóór den winter b. v. in
Nov. geplant worden. Ze zijn niet
geheel winterhard, zoodat men voor
een flinke bedekking van turfmolm
of bladeren moet zorg dragen. Een
laag van ongeveer 10 c.M. is voldoende. Op de bladeren legt men
wat rijstakken voor het wég-waaien.
Men poot de bollen 8 d 10 c.M. diep
en niet meer dan 10 c.M. van elkaar.
Vóór het planten dient de grond flink
diep omgespit te worden. Deze gladiolussen hebben kleine bloemen
maar de bloei vangt reeds in Juni aan.
De vroegbloeiende soorten moeten
niet verward worden met de gewone
Gladiolussen, die grootere bloemen
voortbrengen maar veel later bloeien
en in het voorjaar geplant moeten
worden. Men zie hiervoor onze voorjaarsprijscourant van Groente- Bloemen Landbouwzaden.

Nr.
per 3 per 10 per 100
5850 Gladiolus nonus, Blushing Bride, wit met
karmozijn roode vlek f 0.17
f 0.40
f 3.00
5855
„
„
Koningin Wilhelmina,
roomwit met rose vlek 0.17
0.40
3.00
5860
„
„
Peach Blossum, rose . „ 0.17
0.40
3.00
5865
„ „ Ackermannii, scharlakenrood,, 0.17
0.40
3.00
5870
„ „ Crimson Queen, scharlakenr. „ 0.17
0.40
3.00
5875
colvillei The Bride, zuiver wit „ 0.17
0.40
3.00

IRISSEN.
(Bolirissen).
Tot de Bolirissen behooren o. a. de Spaansche Iris (Iris Hispanica), de
Hollandsche Iris (Iris Hollandia) en de Engelsche Iris (Iris Anglica). Men
plant ze in Sept.-Oct. ongeveer 7 6 8 c.M. diep. Ze verlangen alle, in
tegenstelling met de bekende Plant-Irissen, geen vochtige bodem en een
plaats in de volle zon. Het zijn snijbloemen van den eersten rang. De
bollen vermeerderen zich door kleine bolletjes, v/elke zich aan de oude
bollen ontwikkelen. In het najaar neemt men de bollen uit den grond;
als men ze goed heeft laten drogen kan men de jonge bolletjes gemakkelijk van de oude afnemen; men plant deze bolletjes gelijk met de
oude bol, echter liever niet op een plaats, waar het vorig jaar reeds-

Irissen hebben gestaan. Bolirissen verlangen dus elk jaar nieuwe grond.
Des winters geeft men een lichte bedekking van riet of stroo.

Hollaiidsche Iris.
Dit nieuwe in Holland gewonnen ras bloeit het eerst van de bovengenoemde drie rassen en geeft reeds begin-Juni een rijkdom van groote
bloemen op stevige stengels. Men plant ze op een onderlingen afstand
van 8 c.M.; ze groeien ongeveer 70—90 c.M. hoog.
Nr.
per 3 per 10 per 100
5880 Hollandsche Iris (Iris Hollandia),
Prachtmengeling
f 0.14
f 0.32 f 2.50

Spaansche Iris.
De bloemen van deze Iris zijn kleiner maar geuren heerlijk. De bloeitijd is half-Juni. Men plant ze 8 c.M. van elkaar. Ze bereiken een hoogte
van 60-80 c.M.
5885 Spaansche Iris (Iris Hispanica),
Prachtmengeling
0.14
„ 0.32
„ 2.50

Engelsche Iris.
De Engelsche Iris bloeit in het laatst van Juni en begin-Juli met
prachtige witte, blauwe, roode of gevlekte en gemarmerde bloemen.
Ze groeit in het algemeen forscher dan de voorgaande soort. Men plant
2e op een afstand van 10 c.M. van elkaar. De hoogte bedraagt
70-90 c.M.
S890 Engelsche Iris (Iris Anglica),
Prachtmengeling . •
„ 0.15
„ 0.35 „ 2.75

Ixia.
Dit interessante, uit Zuid-Afrika komende — bolgewas] e plant men niet
vóór November op een onderlinge
afstand van 6 - 8 c.M. en ongeveer
8-10 c.M. diep. Des winters verlangen
ze een flinke bedekking van turfmolm
of stroo. Men geeft deze mooie snijbloem een zonnige standplaats. Ze
worden 40-60 c.M. hoog en bloeien
ongeveer half-Juni.
5895 Ixia, nieuwe Engelsche soorten
in Prachtmengeling
per 3
per 10
per 100
0.15
0.35
2.75

Ixia
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dragen 3 tot 6 groote trompetvormige, heerlijk geurende, witte bloemen,
welke van buiten rood-bruin getind zijn. Hoogte l Meter. Bloeitijd JuniJuli. Ook gemakkelijk uit zaad te kweeken; men zie hiervoor onze voorjaars-prijscourant. (Nr. 2344).
Nr.
per stuk per 10
5905 Lilium regale. (Koningslelie)
f 0.25
f 2.25

LILIUM UMBELLATUM
Deze Lelie wordt 75 c.M. hoog en bloeit in Juni-Juli. met mooie
oranje-bruine bloemen.
5910 Lilium umbellatum,
0.25 „ 2.25

MUSCARI BOTRYOIDES.
(Blauwe Druifjes-Hyacinth).
Zeer rijkbloeiend gemakkelijk te kweeken bolgewasje. Men plant het
in Sept.-Nov. dicht opeen. Het bloeit Maart-April met helderblauwe kraalvormige bloempjes. Het komt zelfs in half-schaduw nog zeer goed in bloei.
Elk jaar komt het in steeds grooter aantal terug. Hoogte 10—15 c.M.
Prachtig voor de rotstuin. Ook voor potcultuur zeer geschikt.
Nr.
per 3 per 10 per 100
5915 Muscari Botryoides
0.14
„ 0.32 „ 2.50

ORNITHOGALUM UMBELLATUM.
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De cultuur van Lelie's is eenvoudig; indien meri het volgende goed in
acht neemt, is mislukking uitgesloten. Het is een vereischte, den grond
met een flinke hoeveelheid ouden mest toe te bereiden. En daar de
Lelie's hare wortels maken boven de bollen, is het bepaald noodig,
niet alleen dat deze diep geplant worden (10 a 15 c.M.), maar vooral
ook, dat de grond boven de bollen uit verteerde meststoffen of bladaarde
bestaat. In lossen voedzamen grond kan een Lelie met bedekking jaren
achtereen op dezelfde plaats blijven staan; in armen grond daarentegen
groeit en bloeit zij ten koste van den bol. Men plant de bollen in Sept.-Oct.
't liefst op een eenigszins beschaduwd plekje, b.v. tusschen lage heesters.
Lelie's staan ook mooi in groote potten. Op den bodem van eiken pot
legt men stukjes cokes of enkele scherfjes voor afwatering. Men plant
den bol zoo diep, dat tusschen bol en bodem slechts één dun laagje
aarde is, opdat, een deel van den bloemstengel van aarde omgeven kan
zijn, om wortels te maken. Met eenige bedekking van turf molm of riet
kunnen Lelie's des winters in den grond blijven.

Men plant dit bolgewas in Sept.-Oct- ongeveer 8 c.M. diep en dicht
op elkaar. Het groeit 25 c.M. hoog, is winterhart en bloeit in April met
groote schermen van witte bloempjes. Het best voldoet het tusschen
struiken en heesters en laag kreupelhout, waar het spoedig verwildert
en zich zelf sterk vermeerdert.
5920 Ornithogalum umbellatum
,0.14
„ 0.32 „ 2.50

Lilium umbellatum

LILIUM CANDIDUM.
(Madonna of Kerk-Lelie)
Dit is wel de bekendste der Lelie's. Ze bloeit met heerlijke, zuiver witte
welriekende bloemen op lange stevige stengels. De Madonna-Lelie kan
jaren lang op dezelfde plaats blijven staan. Ze bereikt ongeveer een
hoogte van l Meter en bloeit in Juni-Juli.
Nr.
per stuk per 10
5900 Lilium Candidum (Madonna-Lelie)
f 0.25
f 2.25

LILIUM REGALE. (Konings-Lelie)
De Konings-Lelie is misschien wel de mooiste aller Lelie's. De stengels

No. 5910
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Muscari Botryoides

RANONKELS.
Wat verscheidenheid van kleuren betreft, staun de Ranonkels in de
eerste rij der vroegbloeiende planten. Zij prijken met vol-dubbele bloemen
in een mengeling van uiteenloopende schoone kleuren en schakeeringen.
De Fransche zijn ontegenzeggelijk de mooiste, in groei en bloei.
Daarbij komt, dat ze veel gemakkelijker te kweeken zijn dan de meer
compact-groeiende Perzische, die nog al eens mislukken. De Turksche
bloeien met paëonievormige bloemen in niet zoo groote verscheidenheid
van kleuren en nuancen. Ranonkels behoeven een goed bemesten en
bewerkten, liefst kleiachtigen grond. In zandgrond tieren ze niet. Men
plante de klauwtjes (met de puntjes naar beneden) in de herfst, circa
5 c.M. diep, op een onderlinge afstand van 8 d 10 c.M. De bloeitijd is
Mei-Juni. De afgesneden bloemen, voornamelijk de éénkleurige. zijn
bijzonder mooi voor bouquetten. In water blijven ze lang goed. Sommige
soorten zijn welriekend. Als de bladeren verdorren, neme men de klauwtjes
op, late ze goed drogen en beware ze tot den planttijd in den herfst; of
droog en vorstvrij, tot het voorjaar.
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Nr.
per 10
5930 Ranonkels, dubbele Fransche, kleuren gemengd f 0.26
5935
„
„
Perzische,
„
..
„ 0.34
5940
„
,,
Turksche,
„
..
„ 0.34

per 100
f 2.30
„ 2.80
„ 2.80
No. 5915
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Ranonkels

SCILLA CAMPANULATA.
(Bosch-Hyacinth).
De wilde Bosch-Hyacinth plaatst men tusschen licht struikgewas. Ze
verwildert daar sterk en komt in steeds grootsr hoeveelheid jaarlijks terug.
Men plant ze in Sept.-Oct. 10—12 c.M. uit elkaar; ze groeien 20—30 c.M.
hoog en bloeien half-Mei met klokvormige op kleine hyacinthjes gelijkende witte, blauwe en rose bloempjes.
per 3 stuk per 10 per 100
5945 Scilla companulata, gemengde soorten . f 0.14
f 0.32
f 2.50

SCILLA SIBERICA.
Ook deze Scilla leent zich uitstekend om te laten verwilderen tusschen
struiken en in de rotstuin. Men plant ze in Sept.-Oct. dicht opeen; ze
bloeien reeds in Maart met mooie diepblauwe bloempjes, die slechts
8—10 c.M. boven den grond uitsteken.
5950 Scilla siberica
„0.14
„ 0.32
„ 2.50
Sneeuwklokjes (zie Galanthus).

De prijscourant van ZADEN, TUINBOUWARTIKELEN
en VOORJAARSBLOEMBOLLEN, verschijnt in December
en wordt op aanvrage gaarne GRATIS en FRANCO
toegezonden. —
-^=
=====

Collecties.
Bloembollen voor de kamer
COLLECTIE A f 1.75
4 Geprepareerde Hyacinthen, in 4 kleuren
10 Tulpen Duc van Toll, rood
10 Narcissen Paperwhite

COLLECTIE B f 2.75
6 Pot-Hyacinthen in 6 kleuren
12 Tulpen enkele vroege
12 Narcissen

24 Crocussen
12 Blauwe Druifjes-Hyacinthen

COLLECTIE C f 5.00
12
12
12
12
24

Pot-Hyacinthen in 6 kleuren
Tulpen enkele vroege
„
dubbele
Narcissen
Crocussen

12
12
12
12

Fritillaria meleagris
Sneeuwklokjes
Blauwe Druif jes-Hyacinthen
Scilla siberica

Bloembollen voor de Tuin
COLLECTIE D f 6.00
12
20
20
20
50

Hyacinthen in kleuren
20 Spaansche Irissen
Tulpen enkele vroege
20 Anemonen
20 Blauwe Druif j es-Hyacinthen
„
Darwin
Narcissen
20 Sneeuwklokjes
Crocussen
Ook halve collectie verkrijgbaar tegen halve prijs

COLLECTIE E f 12.00
20 Hyacinthen in ó kleuren
30 Hollandsche Irissen
20 Tulpen enkele vroege
30 Anemonen
20
„
late
20 Winter-Aconieten
20 Blauwe Druif j es-Hyacinthen
20
Darwin
30 Narcissen Trompet
30 Ranonkels
30
Poeticus
30 Scilla siberica
75 Crocussen
100 Sneeuwklokjes
Ook halve collectie verkrijgbaar tegen halve prijs.

Bloembollen voor verwildering
Vele soorten bolgewassen worden aangeplant onder lichte boomgroepen,
lusschen kreupelhout en onder struikgewas met het doel ze daar te laten
verwilderen. Er worden dan op natuurlijke wijze groepen gevormd, die
een buitengewoon mooi effect kunnen geven. Vooraf moet de grond flink
omgespit worden. Men plant de bollen ongeveer 7-9 c.M. diep. Voor
verwildering worden kleinere bollen gebruikt, welke goedkoop kunnen
aangeboden worden.
Onderstaande soorten zijn voor het laten verwilderen zeer geschikt:
Nr.
per 50 per 100
5955 Eranthis hiemalis, Winter-Aconiet
f 1.35
f 2.50
5960 Chionodoxa Luciliae, Sneeuwroem
,1.10
2.00
5965 Scilla siberica
, 0.85
1.50
2.25
5970 Muscari botryoides, blauwe Druifjes-Hyacinth . . „ 1.20
5975 Narcissen gemengde soorten
„1.35
2.50
5980 Crocussen gemengde kleuren
0.70
1.25
1.75
5985 Galanthus, Sneeuwklokje
„ 0.90
2.75
5990 Fritillaria meleagris, kievitseitjes
1.45

