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bijlage bestelgids btv elderveld 2023

Zadenleveranciers
Ook in 2023 gaan we in zee met onze 
vaste leveranciers: De Bolster, Garant 
en Welkoop. Voor de pootaardappelen, 
plantuien, sjalotten en knofl ook op het 
BTV-bestelformulier is dat biologisch 
pootgoed. 
Bij deze Biologica treft u het BTV-
bestelformulier en de zadengidsen aan 
van Garant en De Bolster. De gids van 
Welkoop kunt u in de winkel ophalen.

De korting op zaden en tuinartike-
len bij de leveranciers bedraagt 20% 
van de prijs in de gids.
De korting geldt alleen als u de be-
stelling via de BTV plaatst. Doe hier 
uw voordeel mee!
In de winkel zijn gedurende het sei-
zoen op de rekken de (biologische) 
zaden van De Bolster te koop (op = op).

De Bolster 
Een biologisch dynamisch zaadver-
meerderingsbedrijf uit Epe. De Bolster 
maakt geen gebruik van kunstmest en 
kunstmatige bestrijdingsmiddelen. 
Dit bedrijf past het beste bij ons idee 
over tuinieren, namelijk biologisch! 
De kwaliteit van de zaden is niet alleen 
uitstekend, daarnaast wordt vooral 
zaad gewonnen van sterke gewassen. 
De prijzen zijn wel iets hoger.

Garant zaden 
Al vele jaren levert Garant aan onze 
tuinvereniging. De korting bij Garant 
geldt ook voor alle tuinartikelen in de 
gids. Niet op de pootaardappelen.

Welkoop 
Heeft als voordeel dat deze leverancier 
in de buurt aanwezig is en een korte 
bestel- en levertijd kent. De prijzen zijn 
acceptabel en de kwaliteit is goed. 
Welkoop heeft in haar aanbod biolo-
gische zaai/stek-, pot- en moestuin-
grond, compost en zaai- en pootgoed. 

Het BTV-bestel-
formulier
Met het bestelformulier van de BTV 
kunt u biologische pootaardappelen 
(per 500 gram of per kilo), plantuien 
en sjalotten (per 500 gram) bestellen 
tegen een concurrerende prijs.

In 2022 hebben we gelukkig minder 
last gehad van phytophtora. Het 
bestuursbesluit van de BTV om geen 
phytophtora-gevoelige pootaardap-
pelen te leveren, blijft van kracht. 

Ook bij invulling op de bestelfor-
mulieren van de leveranciers zullen 
deze aardappelsoorten in overleg 
worden doorgehaald. Het betreft op 
dit moment de soorten Eersteling, 
Frieslander, Doré, Bintje, Eigenhei-
mer, Gloria en Bildstar.

Bij deze het dringende verzoek om 
als u pootaardappelen elders koopt, 
geen phytophtora-gevoelige poot-
aardappelen te kopen.

Let op!
Het assortiment op het BTV-bestel-
formulier is aangepast t.o.v. vorig 
jaar.

Met het bestelformulier is het niet 
mogelijk potgrond, zaai-/stekgrond, 
tonkinstokken enz. te bestellen. 
De reden hiervoor is dat altijd voldoen-
de voorraad aanwezig is, de leveran-
cier kan binnen korte tijd de voorraad 
aanvullen en de druk in de winkel is 
minder tijdens de ophaaldag.
De bestelde mest- en hulpstoffen 
worden vooraf afgewogen, zodat 
gelijktijdige uitlevering met de zaden 
mogelijk is.

De bestellijst voor winteruien en 
knofl ook is op de achterzijde van het 
voorblad opgenomen. Wilt u verzekerd 
zijn van knofl ook en winteruien, dan 
graag de hoeveelheid op het bestelfor-
mulier invullen. 

Let u ook op de uiterste ophaalda-
tum voor uw bestelling. In tegen-
stelling tot voorgaande jaren wordt 
uw bestelling bij het ophalen van de 
zaden gelijktijdig afgerekend. 
De redenen hiervoor zijn:
• nagenoeg iedereen verwacht op 

moment van ophalen al betaald te 
hebben 

• men vergeet de bestelling op te 
halen, waardoor de BTV-winkel te 
veel heeft besteld.

Bestelformulieren s.v.p. op tijd inle-
veren! Denkt u er wel aan alle formu-
lieren op tijd in te leveren. U loopt de 
korting mis als u zelfstandig bij een 
leverancier gaat bestellen.

Voor het inleveren s.v.p. controleren of 
ook het BTV-bestelformulier aanwezig 
is en de juiste adresgegevens aan-
wezig zijn. Dit om teleurstellingen 
te voorkomen. Niet geadresseerde 
bestellijsten (komt regelmatig voor) 
worden niet verwerkt. In verband met 
de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) garanderen wij 
dat met de meeste zorgvuldigheid 
met uw gegevens wordt omgegaan. 
U kunt desgewenst uw adresgegevens 
achterwege laten, mits we kunnen 
beschikken over een telefoonnummer 
en een e-mailadres.

Inleveren bestel-
formulieren
Uiteraard is de BTV nog steeds 
afhankelijk van de situatie rond 
COVID-19 (corona). Genoemde 
tijdstippen en de organisatie rond 
het ophalen van uw bestellingen 
worden tijdig gecommuniceerd via 
de website, een nieuwsbrief of een 
mail (graag daarom uw mailadres 
duidelijk opgeven op het BTV-bestel-
formulier).

INLEVEREN:

In De Schuur (winkel) of brievenbus Tot en met 11 januari 2023

Bij of per post naar
Bert van Zeist, Boxtelstraat 12 
6843 RX Arnhem
Ook tot uiterlijk 11 januari 2023 
Ophalen bestelling 
(m.u.v. de aardappelen en de uien)Zaterdag 18 februari 
10.00 tot 13.00 uur.

Ophalen pootaardappelen en 
plantuien  
Zaterdag 18 en 25 maart 
10.00 tot 12.00 uur. 

Ophalen winteruien en knofl ook  
Zaterdag 16 en 23 september 
10.00 tot 12.00 uur.  
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rassenbeschrijving 

king van de grond, waardoor onkruid 
minder kans krijgt. Als je de Carolus 
helemaal laat uitgroeien en niet teveel 
bemest wordt de aardappel bloemig. 
Geef je de voorkeur aan wat meer 
stevige aardappel, is het advies, iets 
eerder loof verwijderen en oogsten. 

ALOUETTE 28/40 mm 

Een nieuw middenlaat ras. De beste uit 
de test. Alouette is zeer weinig vatbaar 
voor phytophthora. De aardappels zijn 
lang, dieprood van kleur, mooi regel-
matig en met een hoge opbrengst.
Kookt redelijk vast, is geel van vlees en 
heeft een vrij goede smaak. Een goede 
tafelaardappel, maar niet geschikt voor 
frites.

LEVANTE 28/35 mm 

Een nieuw middenlaat ras, ovaal van 
vorm en geel vlezig. Het kooktype is 
vastkokend, als deze op tijd geoogst 
wordt. Laat je hem helemaal uitgroei-
en, dan wordt hij wat bloemiger. 
Levante is een prachtige aardappel, 
zeer geschikt voor consumptie en fri-
tes. Deze aardappel is vrijwel resistent 
tegen phythofthora in het loof en zeer 
sterk in de knol. Levante is een echte 
opbrengst topper. Het loof is goed 
dekkend. Levante kun je goed bewa-
ren. Advies planttijd is april.

Bestellen 
pootaardappelen
Op het BTV-bestelformulier zijn de 
prijzen per kilo vermeld. U kunt per 
500 gram of per kilo bestellen. 
Benodigd  ca. 100 stuks per 25 m2, 
100 stuks wegen ongeveer 2,75 kg.

afrijpende aardappel die zeer lang be-
waard kan worden. Vitabella´s vlakke 
ogen en mooie vorm vergemakkelijken 
het schillen. De knollen dienen bij het 
koken goed in het water te staan en 
zijn ook geschikt om vervolgens op te 
bakken en zelfs te frituren. Vitabella’s 
smaak, presentatie en bewaarbaarheid 
zijn zodanig uitmuntend dat het ras 
over een lange periode gebruikt kan 
worden. De ovale knollen zijn glad 
en hebben een mooi inwendige gele 
vleeskleur. Vitabella is gevoelig voor 
rooibeschadiging, voorzichtig behan-
delen voorkomt beschadiging van de 
schil. Zeer hoge resistentie tegen phy-
tophtora. Let op: voldoende bemesten 
en bij droogte beregenen.

DITTA 28/35 mm

Is een middenvroeg ras. De knollen 
zijn lang, ovaal en geel van kleur. Een 
lekkere, vastkokende consumptie-
aardappel die iedere keer goed uit de 
smaaktest komt. De phytophthora-re-
sistentie in het loof is vrij goed en ma-
tig in de knol. Zeer goed bewaarbaar 
en resistent tegen aardappelmoeheid. 
Advies planttijd is april. 

CAROLUS 28/35 mm 

Een middenvroeg ras en rond ovaal 
van vorm. Het is een zeer kruimige 
aardappel met een gele vleeskleur. 
Carolus is geschikt voor consumptie en 
frites. Kenmerkend voor deze aardap-
pel zijn de licht rode ondiepe ogen. 
Deze aardappel is resistent tegen 
phytophtora in het loof en in de knol. 
Carolus is lang te bewaren. Het loof 
is stevig en geeft een goede bedek-

TWINNER 28/35 MM

Twinner is een vroeg ras en heeft vrij 
grove knollen. Het is een vrij vastko-
kende aardappel met een gele vlees-
kleur. Deze aardappel is sterk tegen 
phythofthora in het loof en in de knol. 
Twinner heeft een goed onderwaterge-
wicht, is robuust en komt uit de next 
generation lijn van Agrico. Twinner is 
ook geschikt voor het maken van verse 
friet. Let op: voldoende bemesten en 
bij droogte beregenen. Twinner wordt 
ook genoemd als vervanger van de 
Frieslander.

TWISTER 28/35 MM

Twister is een vrij vroeg ras en is rond 
ovaal van vorm.  Het is een lekkere 
vastkokende aardappel met een gele 
vleeskleur.  Deze aardappel is heel sterk 
tegen Phythofthora in het loof en in de 
knol. Twister is robuust en komt uit de 
next generation lijn van Agrico. Twister 
is weinig beschadigingsgevoelig voor 
rooibeschadiging. De Twister is ook 
geschikt voor het maken van verse 
friet. Let op; voldoende bemesten en 
bij droogte beregenen.

VITABELLA 28/35 mm

Vitabella is een smaakvolle, vastkoken-
de, ovale consumptieaardappel ge-
schikt voor biologische teelt (lichtpaars 
bloeiend). Het is een (midden)vroeg 

DITTA 28/35 mmDITTA 28/35 mm

Een nieuw middenlaat ras, ovaal van 

INLEVEREN:

In De Schuur (winkel) of brievenbus Tot en met 11 januari 2023

Bij of per post naar
Bert van Zeist, Boxtelstraat 12 
6843 RX Arnhem
Ook tot uiterlijk 11 januari 2023 
Ophalen bestelling 
(m.u.v. de aardappelen en de uien)Zaterdag 18 februari 
10.00 tot 13.00 uur.

Ophalen pootaardappelen en 
plantuien  
Zaterdag 18 en 25 maart 
10.00 tot 12.00 uur. 

Ophalen winteruien en knofl ook  
Zaterdag 16 en 23 september 
10.00 tot 12.00 uur.  

biologische pootaardappelen 
afkomstig van o.a. www.biologischpootgoed.nl
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teeltadvies 

De plantuien moeten na ontvangst 
en voor het planten droog worden 
bewaard. Het beste is de uien uit 
elkaar te leggen. Koud is niet belang-
rijk, droog wel. De plantui maakt bij 
vocht worteltjes en als deze verdrogen 
komen ze niet meer terug. 
Gewasrotatie voor uien is maximaal 
1 keer per 5 jaar. Plantuien groeien 

vrijwel op elke grond, mits de struc-
tuur en de beluchting maar goed is. 
De teelt van winterprei kan een pro-
bleem zijn, de meeldauwschimmel 
groeit met de prei mee de winter door 
en kan de uien besmetten in het voor-
jaar. Planten kan in het voorjaar als de 
grond goed is (vanaf februari). 
Plantuien kunnen vroeg de grond in 

(voorjaar- en winter-) plantuien
omdat ze vorst verdragen. Bevroren 
uitjes moeten echter niet beroerd wor-
den, om beschadiging te voorkomen. 
De plantui zodanig planten dat het 
topje net boven de grond zichtbaar is. 
De plantafstand in de rij is ± 5 cm en 
tussen de rijen ± 15 cm. Uien moeten 
schraal bemest worden. Het liefst voor 
de winter met goed verteerde stal-

STURON 22-26 mm

Een geelbruine plantui van het stutt-
garter type. De vorm is rond en heeft 
een hoog drogestofgehalte. Sturon 
heeft een sterk wortelgestel, stevig loof 
en is, mits droog, goed bewaarbaar. 
Sturon heeft een warmtebehandeling 
gehad tegen evt. ziektes en is vrij 
van aaltjes en vanzelfsprekend NAK-T 
gekeurd.

SANTERO 22-26 mm

RED SUN SJALOT 
30-50 mm

Is een sjalot met roodbruine huid en 
een rode vleeskleur. De opbrengst is 
goed en kan mits droog, zeer goed 
bewaard worden. Red Sun kan vroeg 
geplant worden, omdat de kans op 
schietstengels niet zo groot is.

Bestellen plantuien 
en sjalotten
De plantuien en de sjalotten kunt u per 
500 gram bestellen. Op het BTV-be-
stelformulier zijn de prijzen vermeld.
Plantuien, 100 stuks 900 gram, 
poten: 10 cm afstand, 20 cm tussen 
de rijen. Sjalot, 100 stuks 1800 gram, 
poten: 15 cm afstand, 20 cm tussen 
de rijen. 

Een nieuw, middenvroeg ras met hoge 
resistentie tegen valse meeldauw. 
Santero heeft een warmtebehandeling 
gehad tegen evt. ziektes en is vrij van 
aaltjes. Een ronde tot platronde ui met 
een redelijk sterk wortelgestel en een 
goede opbrengst. Santero is geschikt 
voor de middenlange bewaring.

RED BARON 22-26 mm

Red Baron is de beste rode plantui, die 
platrond tot rond opgroeit (warmte- 
behandeling gehad tegen evt. ziektes 
en vrij van aaltjes). Kwalitatief is deze 
ui behoorlijk sterk en daardoor goed 
bewaarbaar, dit in tegenstelling tot 
andere rode soorten die veel minder 
goed te bewaren zijn. Uitgegroeid als 
volwassen ui is Red Baron mits goed 
droog, goed bewaarbaar.

biologische plantuien en sjalotten

Teeltadvies poot-
aardappelen
Zet ze minimaal 50 cm uit elkaar en op 
40 cm afstand in de rij. De wind moet 
er goed doorheen kunnen waaien, dat 
vermindert de kans op phythofthora. 
Aanbevolen wordt 60 bij 40 cm.
Geef, nadat de aardappelen boven de 
grond komen, een gift patentkali voor 
een goede opbrengst, betere smaak en 

weerstand. Later in de tijd kunt u dit 
nog eens herhalen. Zware bemesting 
(stikstof) dient bij aardappelen achter-
wege gelaten te worden (tenzij bij de 
rasbeschrijving anders is aangegeven), 
omdat bij een te snelle groei veel loof  
ontstaat, waardoor de plant bevattelij-
ker wordt voor ziekten.
Als u twijfel heeft over phytophtora, 
vraag dan na bij de TAC. 

Als u phytophtora ontdekt, zo snel 
mogelijk het loof verwijderen en in 
afgesloten zakken afvoeren en ook 
direct melden bij de TAC! 
NIET OP DE COMPOSTHOOP 

De rasbeschrijvingen van de overige 
pootaardappelen vindt u in de gidsen 
van Welkoop en Garant.  
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te boven de bol.  Op zo’n manier 
wordt voorkomen  dat schimmels de 
bol aantasten. De opslag van uien 
dient op een goed geventileerde plaats 
te gebeuren, waarbij opslag in kistjes 
of gaasbakken aan te bevelen is. Pas 
als de uienhals niet meer tussen de vin-
gers wil ‘rollen’, is de ui droog genoeg 
voor opslag. Afhankelijk van het ras 
zijn de uien tot april te bewaren.

mest. Omdat uien een oppervlakkige 
beworteling hebben (ca. 30 cm) is het 
van belang dat de bemesting niet te 
ver weg zit.  (Culterra 2 weken voor 
het planten in de bovenlaag inharken.)

De uien zijn oogstrijp als circa 2/3 van 
het loof verdroogd is en de stengels 
gestreken zijn. Mocht het loof door 
bijvoorbeeld ziekte niet gaan strijken 
is het aan te bevelen dit handmatig 
te doen om zo te voorkomen dat evt. 
ziektes bij de bol inspoelen. De gerooi-
de uien kunnen een aantal dagen op 
het veld drogen, afhankelijk van het 
weer. Als het loof verwijderd is het 
van belang dit niet onder de blad-
scheiding te doen, vaak een vuisthoog-

Ook in 2023 worden plantuien en knof-
look voor overwintering aangeboden. 
Op de bestellijst (achterzijde voorblad) 
is de mogelijkheid opgenomen om 
deze uien en knofl ook mee te bestellen. 
Prijzen zijn uiteraard onder voorbe-
houd. Levering vindt naar verwachting 
plaats vanaf medio september. Zowel 
op de website, in de nieuwsbrief en per 
mail wordt het moment van levering 
gemeld. 

De uien en knofl ook zijn van export 
kwaliteit, N.A.K. Tuinbouw goedgekeurd 
en SKAL gecertifi ceerd. 

Biologische (BIO) - 
plantuien en knofl ook 
voor overwintering

RADAR

Is een winterui. Deze dient in het 
najaar geplant te worden. Bij voorkeur 
tussen half september en half oktober. 
Winteruien hebben als voordeel dat ze 
minimaal 2 weken vroeger leverbaar 
zijn dan voorjaarsuien.  De nadelen zijn 
de zwakke huid, en de minder goede 
bewaarbaarheid. Radar is kwalitatief 
een van de betere winteruien.

Plantuien:
100 stuks 900 gram, poten: 10 cm 
afstand, 20 cm tussen de rijen

VALLELADO 

Deze knofl ook is een herfstras dat 
geplant kan worden vanaf half septem-
ber. Vallelado heeft een mild pittige 
smaak. De opbrengst van herfstplant-
goed is over het algemeen beter. 
Het nadeel van herfstplant kan zijn 
onkruid en nattigheid. Planten in 
ruggetjes op een warme zonnige plek. 
Oogsttijdstip is juli, of eerder als vers 
of als bosknofl ook. Probeer eens een 
blaadje op de boterham of in de sala-
de, heerlijk mild. Vallelado heeft een 
warmtebehandeling gehad tegen evt. 
ziektes en is vrij van aaltjes en vanzelf-
sprekend NAK-T en SKAL gekeurd.

MORADO

Deze knofl ook is een herfstras dat 
geplant kan worden vanaf half septem-
ber. Morado is een van origine Spaan-
se knofl ook soort met paarsrode tenen. 
Uit onderzoek blijkt dat de Morado 
het meeste van de stof allicine bevat, 
de ‘natuurlijke’ penicilline. Morado 
krijgt een stevige bloemstengel, waar 
in de zomer ook bloemen in komen. 
Mooi om te zien en lekker om te eten. 
Voor lange bewaring is het verstandig 
deze bloemen te verwijderen. Zo is 
te voorkomen dat alle groeikracht in 
de bloem verdwijnt. Knofl ook is niet 
via zaad te vermeerderen, alhoewel 
zaadfi rma’s er wel op kruisen. Morado 
heeft een warmtebehandeling gehad 
tegen evt. ziektes en is vrij van aaltjes 
en vanzelfsprekend NAK-T en SKAL 
gekeurd.  

Knofl ook:
Poten: 10 cm afstand, 20 cm tussen de 
rijen  

VALLELADO 

rassenbeschrijving biologische plantuien en knoflook
 voor overwintering

ziektes bij de bol inspoelen. De gerooi-

scheiding te doen, vaak een vuisthoog-
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Culterra
Samengestelde organische meststof 
(10+4+6). Culterra geeft geen on-
kruid en is van de hoogste kwaliteit.

Koemestkorrels
Groei stalmestkorrel is uitermate 
geschikt om door de grond heen te 
verwerken, na het spitten, maar kan 
ook direct over uw tuin gestrooid wor-
den. Heeft een hoog organische stof-
gehalte van gegarandeerd minimaal 
50%. Groeikracht is bodemverbete-
rend en meststof tegelijk. Benodigde 
hoeveelheid 2 kg per 10 m2.
Onze Pokon koemestkorrels zijn ste-
viger dan de korrels van voorgaande 
jaren, helaas wel duurder.

Kippenmestkorrels  
Verkrijgbaar in 25 kilozakken.

Patentkali 
Patentkali is een natuurlijk mineraal 
bestaande uit kaliumsulfaat en magne-
siumsulfaat. 
Patentkali is een specialiteit potas 
meststof met kalium en magnesium in 
de sulfaatvorm. Patentkali is bijzon-
der geschikt voor chloridegevoelige 
gewassen, zoals bijvoorbeeld aardap-
pelen, kiwi’s, berryfruits, groenten, 
druiven en hop. Patentkali heeft een 
lage zoutindex en is vrijwel chloride-
vrij, waardoor hij ideaal is voor zout-
gevoelige gewassen. Is goed voor het 
wortelgestel, knop- en bloeivorm.
Pas strooien als de aardappelen boven 
de grond staan. 

Vraag ernaar bij de TAC of de vrijwilli-
gers van de winkel!
Patentkali wordt voornamelijk aange-
wend bij de bemesting van bol- en 
knolgewassen. Patentkali kan in de bio-
teelt als magnesiumleverancier worden 
aangewend. Bevat kalium en magnesi-
um. Voor het vroege voorjaar.

Kalk (korrelkalk / 
Dologran)
Kalk strooien tegen verzuring, het 
beste is in het najaar of voorjaar, Eerst 
kalk strooien en pas na 3 weken be-
mesten. Deze kalk heeft 15% magnesi-
um en is makkelijk met strooien. Als u 
champost op het land heeft gebracht, 
kan de kalk achterwege blijven, cham-
post is al kalkrijk.

Fossiele zeewierkalk
In plaats van Maerl leveren we nu 
fossiele zeewierkalk, die nagenoeg 
dezelfde bestanddelen bevat. Is tevens 
aan te bevelen voor bladvorming op 
groente, fruit, planten en struiken.

Luzerne bemestings-
korrels (biologisch)
Luzerne bemestingskorrels kunnen 
goed gebruikt worden als startgift. 
De voedingstoffen komen snel vrij. 
Uit proeven is gebleken, dat deze 
gebruikt kunnen worden als bemesting 
en passen binnen een verantwoord be-
mestingsschema. De meststof is 100% 
plantaardig (gedroogde vlinderbloemi-
ge groenbemester). Het is ideaal voor 
vegetariërs. De luzernekorrels hebben 

een gehalte in mg/kg van 25 N, 4 P, 
25 K, 15 Ca en 2 Mg. Deze gehaltes 
zijn een gemiddelde en kunnen per 
partij enigszins afwijken.
De korrels worden geleverd in zakken 
van 25 kilo en kunnen het hele jaar 
worden gestrooid. Afhankelijk van 
het gewas kan ca. 3 à 4 kg gestrooid 
worden per 10 m2.
Vanwege de strenger wordende eisen 
voor biologische landbouw op het 
gebied van bemesting mogen steeds 
minder dierlijke meststoffen, die niet 
van biologische oorsprong zijn, wor-
den gebruikt. 

DCM Kleigrondver-
beteraar / lavagrit 
(0/3 mm)
Zie lavameel.

Lavameel
Basalt en lavameel hebben, zoals 
de naam al doet vermoeden, een 
vulkanische herkomst. Het is gemalen 
oergesteente. Dat wat ooit diep in de 
aarde lag, is door vulkanische eruptie 
naar boven geslingerd. Na verloop van 
tijd vormt zich uit die schijnbaar dode 
massa vruchtbare aarde.

Basalt en lava zijn rijk aan mineralen en 
sporenelementen, vooral aan magne-
sium (6-11%), silicium (40-50%). Dat 
zijn nu precies de stoffen waaraan de 
grond door uitputting overal arm is 
geworden. Als gevolg daarvan zitten 
steeds minder mineralen en sporene-
lementen in onze voeding en hebben 

mest-  en hulpstoffen 

BIO potgrond, zaai- en stek-
grond enz.

Onze potgrond is inmiddels een vertrouwd product 
geworden. Deze potgrond is gekeurd en van hoogwaar-
dige kwaliteit. Ideaal voor in uw tuinkasje of bloempotten 
thuis. Daarnaast bieden we moestuingrond en zaai- en
stekgrond aan. Ook in 2023 bieden we universele pot-
grond, zaai-, stekgrond en tuinaarde aan. Alles gekeurd 
en van hoogwaardige kwaliteit.
Door de potgrond wat Culterra mengen (niet voor bin-
nenshuis). Deze potgrond moet niet verward worden met 
tuinaarde of de aanbiedingspotgrond (matige kwaliteit) 
die nog al eens bij bouwmarkten wordt aangeboden. 

wat biedt de btv- winkel nog meer 
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waardoor organische stoffen gemak-
kelijker worden omgezet in voor de 
planten opneembare voedingsstoffen.
Lavameel is evenals lavagrit in staat 
om water vast te houden. Het kan tot 
6 keer het eigen gewicht bevatten, 
eigenlijk een natuurlijke spons.

Bentoniet
Bentoniet is een in de natuur voorko-
mende natrium-kleisoort met deeltjes 
die zo klein zijn dat ze de grond water-
dicht kunnen maken.
Bentoniet wordt gebruikt in de land-
bouw om gronden te verbeteren. Eén 
kg bentoniet kan 10 kg water vasthou-
den. Door bentoniet toe te voegen aan 
de grond wordt de vochthuishouding 
verbeterd en spoelen er minder voe-
dingstoffen uit.
Bentoniet kan onder meer gebruikt 
worden om:
- in potgrond vermengd te worden 

waardoor minder water gegeven 

hoeft te worden (bentoniet houdt 
veel water vast en geeft het, als dat 
nodig is, weer af)

- aan te stevige klei toe te voegen om 
die beter verwerkbaar te maken.

Phacelia zaad
Phacelia tanacetifolia = bijenvoer 
Snelgroeiende groenbemester met 
bijenbloem met violetblauwe 
bloemen. Groeit op vrijwel alle 
gronden. Zaaien in de volle
grond van maart t/m september. 
Niet uitdunnen. Door de 
vorming van een breedvertakte 
wortelmassa maakt Phacelia de 
grond los en zorgt voor een goede 
beluchting. Bloeit zeer rijk. Goede 
voederplant voor bijen. Kan na drie 
maanden door de grond gewerkt wor-
den, maar bij voorkeur in het najaar. 
Geeft veel organische stof in de grond. 
50 gr voor 50 m2. 

veel mensen daar een gebrek aan 
(zonder dat ze dat zelf weten overi-
gens).

Silicium (kiezelzuur) verhoogt de 
natuurlijke weerstand van planten 
tegen allerlei infecties, verstevigt de 
plantenweefsels en bij mensen het ske-
let. Silicium verbetert de opname van 
fosfor en activeert het bodemleven. 
Sporenelementen (denk aan ijzer, zink, 
koper, molybdeen, borium en man-
gaan) hebben een gunstige invloed 
op de bloem- en vruchtaanleg en zijn 
wortelbevorderend.

Gedurende het groeiseizoen hebben 
planten aanvoer van voedingsstof-
fen nodig. Het grote voordeel van 
lavameel is, dat men de bodem voedt 
i.p.v. de planten. Dat betekent dat een 
gift voor hele lange tijd volstaat. Het 
lavameel bevordert ook de werking 
van effectieve bodemorganismen, 

Voor alle activiteiten van de BTV geldt afhankelijkheid van 
de richtlijnen rond COVID-19 (corona). Zodra bekend is, 
wat wel/niet kan doorgaan, wordt via de website, nieuws-
brief of mail bekend gemaakt op welke manier plantjes enz. 
kunnen worden gekocht, of besteld en afgehaald.

Wat kunt u in 2023 verwachten aan plantjes in onze 
BTV-winkel die gekweekt zijn in onze eigen tunnelkassen?

Midden februari starten we met zaaien. In de tunnelkas 
leggen we zelf de tuinbonen.
Eind maart starten we met de eerste verkoop van tuin-
boonplantjes. Vroege andijvieplantjes, spitskool, bloemkool, 
broccoli en slaplantjes (voor de koude kas) kopen we in bij 
leverancier Hofs (helaas niet biologisch).
Begin mei is het weer topdrukte en verwachten we bijna 
alles (biologisch, eventueel van leverancier Jongerius) te 
koop te hebben, kruiden, geënte komkommers, meloenen, 
courgettes, pepers, paprika, diverse slarassen, prei, bietjes 
suikermais, 10 soorten kool, pompoenen, aubergines, 
biologische komkommer- en augurkenplanten. Ook kunnen 
we veel soorten kleinfruit aanbieden. Naast aardbeiplantjes 
hebben we het dan over frambozen, bessen, bramen en 
Japanse wijnbes.
De hele zomer en tot ver in het najaar is er 
een groot aanbod van biologische plantjes 
uit onze eigen kwekerij.

Het volledige winkelassortiment wordt ook in 2023 licht 
gewijzigd. Welkoop heeft haar assortiment grond uitgebreid 
met o.a. (BIO) aanplantgrond.

Het is niet langer toegestaan landbouwplastic en anti-wor-
teldoek te gebruiken. Als alternatief kunnen we biofolie 
gebruiken (SKAL goedgekeurd, biologisch afbreekbaar) dat 
na de teelt kan worden gecomposteerd of ondergespit. 
Ook voor het afdekken van de tuin is het geschikt. Per meter 
verkrijgbaar in 110 of 150 cm breed. 

Een bezoek aan de winkel is altijd de moeite waard, 
we hebben altijd zaden van De Bolster in de schappen 
(op = op) en we zijn bezig ons biologisch assortiment 
verder uit te breiden. 

plantjes �ijsheiligenmarkt assortiment btv- winkel 2023


