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Het teeltseizoen 2022 is nog nauwelijks 
voorbij of het seizoen 2023 dient zich alweer 
aan. Dit onder meer met deze nieuwe 
catalogus van De Bolster die voor u ligt, 
waarin u naast oude vertrouwde rassen ook 
de nodige nieuwe introducties tegenkomt.

Aan het begin van dit nieuwe seizoen willen 
we kort terugblikken op de afgelopen 
periode. De oorlog in Oekraïne heeft overal 
grote impact, ook op De Bolster. Aan het 
begin van de oorlog bestond de kans 
dat Moldavië wellicht ook zou worden 
ingenomen; een spannende tijd voor ons, 
omdat De Bolster daar een grote eigen 
productielocatie heeft. Gelukkig zijn het land, 
ons bedrijf en de medewerkers gespaard 
gebleven en lukt het ons de zaadoogst naar 
Nederland te halen. Een directer gevolg van 
de oorlog is dat Oekraïense vluchtelingen 
het afgelopen jaar bij ons gewerkt hebben in 
de zaadproductie. Op deze manier kunnen 

zij hun tijd in Nederland nuttig besteden en 
natuurlijk zijn wij blij met de extra handen, 
die op dit moment moeilijk te krijgen zijn.

Voor het komende seizoen introduceren wij 
weer een aantal zaadvaste en hybride (F1) 
rassen die om uiteenlopende redenen in ons 
assortiment zijn opgenomen. 

In ons tomatenassortiment introduceren 
we twee nieuwe zaadvaste rassen: 
‘Bronzy’, een bronskleurige cherrytomaat 
en ‘Ormato’, een oranje mini-pruimtomaat, 
beide met een goede smaak. Na een aantal 
jaren van testen introduceren we tevens 
twee nieuwe komkommerrassen. ‘Kaikura 
F1’ is een snack-komkommer met een 
snelle, hoge productie. ‘Darwin F1’ is een 
LET-komkommer voor de zomerteelt in 
verwarmde kassen, met een goed pakket 
aan resistenties. 

Een goede, nauwe samenwerking met onze 
klanten vormt de basis voor het succesvol 
veredelen van onze rassen. We proberen 
hiermee constant in te spelen op de 
uitdagingen waar u als teler mee te maken 
heeft. Daarom komen we graag bij u langs 
voor een gesprek op het veld of aan de 
keukentafel, maar bent u ook altijd welkom 
voor een bezoek aan De Bolster in Epe.

Wij wensen u veel succes met ons 
assortiment en bovenal een goed en 
vruchtbaar teeltseizoen.

Namens het team van De Bolster,

Met hartelijke groet,

Frank Vosselman Maarten Vrensen Annemarie Kruize Verena ’t Hooft  Jan Willem Konieczek  
Algemeen Directeur Commercieel Directeur  Verkoopmanager Accountmanager Telers  Productmanager courgette en pompoen 

Beste klant,

Voorwoord
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Onze visie

 
biologische zaden voor een succesvolle teelt
Welkom bij De Bolster 
  
Wij dromen van een wereld met toekomstbestendige landbouw. Gezond 

voor de makers, voor de eters en voor de planeet. Daarom wil De Bolster 

telers ondersteunen met 100% biologische zaden en de beste rassen voor 

een succesvolle teelt.

Met een historie van ruim veertig jaar is De Bolster uitgegroeid tot  

specialist in de veredeling en vermeerdering van biologische zaden. We  

produceren ruim 330 rassen van groenten, kruiden, bloemen en groen

bemesters, op diverse locaties ter wereld, volledig in eigen beheer. Zo  

garanderen wij onze klanten zaden van hoge kwaliteit, 100% biologisch  

gecertificeerd en GMO-vrij.

De Bolster is tegenstander van patenten op  
genen die in de vrije natuur voorkomen. Wij vinden 
dat natuurlijke eigenschappen niet door bedrijven 
gepatenteerd mogen worden, maar vrij beschik-
baar moeten zijn voor iedereen. Dit is nodig om  
de ongehinderde ontwikkeling van nieuwe rassen  
voor iedereen te behouden.

Geen patenten

De Bolster is tegenstander van genetische  
modificatie. Wij maken uitsluitend gebruik van 
traditionele veredelingstechnieken. Al onze  
rassen zijn 100% GMO-vrij.

Al onze zaden zijn biologisch vermeerderd volgens 
verordening (EG) nummer 834/2007. De Bolster is 
aangesloten bij SKAL onder nummer 019678 en 
gecertificeerd voor productie, schoning, verpakking 
en verkoop van biologische zaden.

Bepaalde gewassen kruisen en selecteren wij 
onder extreme teeltomstandigheden, met weinig 
voeding en water. Zo ontwikkelen we robuuste, 
smaakvolle rassen die productief en goed houd-
baar zijn.

Gecertificeerde zaden

100% GMO-vrij

Biologische veredeling
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Komkommer
Cucumis sativus

Darwin F1 
Komkommer

Deze groeikrachtige komkommer valt vooral 
op dankzij de grote hoeveelheid resistenties, 
o.a. tegen komkommerbontvirus en echte 
meeldauw. ‘Darwin F1’ presteert het best als 
zomerteelt in verwarmde kassen. Ga bij een 
traditionele teelt uit van 1,25 plant per m2 
en bij een hogedraadteelt 2,4 plant per m2.  
De uniforme donkergroene vruchten worden  
30-34 cm.

• Sterke groeikrachtige plant
• Uniforme vruchten
• Groot aantal resistenties

Kaikura F1
Snack-komkommer

Smakelijke, knapperige snack-komkommers 
van 5-8 cm lengte en een vruchtgewicht van 
30-35 gram. Het ras kan het hele seizoen 
geteeld worden en is vooral geschikt voor 
de koude kasteelt. De ranke planten groeien 
open, zijn kort geschakeld en kunnen dicht op 
elkaar worden gezet. De productie komt met 
3 tot 5 vruchten per bladoksel en de oogst-
periode duurt 6-8 weken, dus twee teelt-
rondes per seizoen wordt aanbevolen.

• Knapperige en smakelijke vruchten
• Snelle productie
• Onverwarmde teelt gedurende  
 hele seizoen mogelijk

Na een aantal jaren testen, introduceert De Bolster 
nu de eerste hybride komkommers. De rassen zijn  
veredeld door een partnerbedrijf en beproefd door  
De Bolster onder biologische omstandigheden. Het 
doel is om een goed pakket komkommerrassen te 
ontwikkelen voor de biologische teelt in verwarmde 
en onverwarmde kassen; robuuste komkommers met 
een goede opbrengst onder biologische omstandig-
heden en een goede resistentie tegen virussen en 
schimmels zoals echte meeldauw.

Artikel Ras Type Resistenties*
HR IR

Vrucht
Vruchtgewicht

Teelt
Gestookt Ongestookt

1431 Darwin F1 (BOL-K-5102) LET Ccu / CGMMV / CMV / CVYV Px 30-34 cm ● ●
1438 Kaikura F1 (BOL-K-5404) Snack Ccu Px 5-8 cm ●

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-378



Snack-komkommer ‘Kaikura F1’

Artikel Ras Type Resistenties*
HR IR

Vrucht
Vruchtgewicht

Teelt
Gestookt Ongestookt

1431 Darwin F1 (BOL-K-5102) LET Ccu / CGMMV / CMV / CVYV Px 30-34 cm ● ●
1438 Kaikura F1 (BOL-K-5404) Snack Ccu Px 5-8 cm ●
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Blokpaprika
Capsicum annuum

Artikel Ras Plant
Resistenties*  (HR) Planttype Vroegheid

Vrucht
Kleur Grootte Gewicht

1621 Olly F1  Tm:0-2 Robuust Zeer vroeg Rood 75-80 mm 180-200 gr

1622 Elsa F1 Tm:0-3 Kort Vroeg Geel 80-85 mm 200-220 gr

1619 Ilyn F1 Tm:0-2 Robuust Vroeg Oranje 70-80 mm 180-200 gr

1623 Lilo F1 Tm:0-2 Kort Traag Paars, Rood 75-80 mm 170-190 gr

1618 Waldo F1 Tm:0 Kort Vroeg Wit, geel 70-80 mm 160-170 gr

De blokpaprika’s van De Bolster zijn speciaal gese-
lecteerd voor biologische teeltomstandigheden. In de 
grond geteeld presteren onze rassen uitstekend, zelfs 
bij een laag bemestingsniveau.

Samen met de zoetpuntpaprika’s, snackpaprika’s en 
hete pepers biedt De Bolster een breed pakket aan 
rassen voor de biologische teelt.

Olly F1 
Blokpaprika

Rode blokpaprika met veel groeikracht en een 
opvallend snelle doorkleuring. De vruchten 
hebben een gewicht van 180-200 gram en 
een heerlijk zoete smaak.

• Robuuste plant
• Zeer snelle doorkleuring 
• Zoete smaak

Elsa F1 
Blokpaprika

Gele blokpaprika met een kort, stevig gewas 
en een vrij snelle doorkleuring. De vruchten 
hebben een schitterende geblokte vorm, een 
gewicht van 200-220 gram en een fijne, zoete 
smaak. 

• Kort gewas
• Vrij snelle doorkleuring
• Fijne smaak

Ilyn F1 
Blokpaprika

Oranje blokpaprika met veel groeikracht en 
een vrij snelle doorkleuring. De vruchten heb-
ben een gewicht van 180-200 gram en een 
uitstekende smaak. 

• Robuuste plant
• Vrij snelle doorkleuring
• Uitstekende smaak

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-3710



Blokpaprika ‘Lilo F1’

Lilo F1 
Blokpaprika

Unieke, paars gekleurde blokpaprika met 
vruchten die donkerrood afrijpen. ‘Lilo’ heeft 
een kort, sterk gewas. De vruchten hebben 
een gewicht van 170-190 gram en de smaak 
is vergelijkbaar met groene paprika.

• Kort gewas
• Unieke paarse kleur
• Groen vruchtvlees

Waldo F1
Blokpaprika

Zeer productieve blokpaprika met helder 
witte vruchten. De fraaie blokvruchten, met 
een gewicht van 160-170 gram, dienen onrijp 
geoogst te worden voor de beste witte kleur 
en een frisse smaak. 

• Kort gewas
• Wit: frisse smaak
• Geel: zoete smaak
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Artikel Ras Plant
Resistenties*  (HR) Planttype Vroegheid

Vrucht
Kleur Lengte Gewicht

1627 Xaro  Sterk en open Zeer vroeg Rood 180-220 mm 100-120 gr

1628 Zazu  Tm:0-2 Sterk en open Vroeg Geel 180-220 mm 100-120 gr

1629 Kyra Sterk en open Vroeg Oranje 200-220 mm 100-120 gr

Zoetpuntpaprika
Capsicum annuum

Xaro
Zoetpuntpaprika

Rode zoetpuntpaprika met een groeikrachtig 
gewas, vroege vruchtzetting en een snelle 
doorkleuring. De vruchten hebben een mooie 
rechte vorm, een lengte van 18-22 cm en een 
heerlijke smaak.

• Sterk en open gewas
• Snelle doorkleuring 
• Zeer goede smaak

Zazu
Zoetpuntpaprika

Gele zoetpuntpaprika met een kort, sterk 
gewas en een snelle doorkleuring. De 
vruchten hebben een lengte van 18-22 cm 
en een goede smaak.

• Sterk en open gewas
• Snelle doorkleuring 
• Goede smaak

Kyra
Zoetpuntpaprika

Oranje zoetpuntpaprika met een sterk en 
open gewas en een snelle doorkleuring. De 
vruchten hebben een lengte van 20-22 cm, 
zijn knapperig, zeer goed houdbaar en heb- 
ben een zacht-zoete smaak.

• Sterk en open gewas
• Snelle doorkleuring 
• Geweldige smaak

De zoetpuntpaprika’s van De Bolster zijn speciaal  
geselecteerd voor biologische teeltomstandigheden. 
In de grond geteeld presteren onze rassen uitstekend, 
zelfs bij een laag bemestingsniveau.
 
Samen met de blokpaprika’s, snackpaprika’s en hete  
pepers biedt De Bolster een breed pakket aan rassen  
voor de biologische teelt.

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-3712



Snackpaprika
Capsicum annuum

Artikel Ras Plant
Resistenties*  (HR) Planttype Vroegheid

Vrucht
Kleur Lengte Gewicht

1624 Arwen  Tm:0-2 Sterk, vrij kort Vroeg Rood 70-80 mm 30-40 gr

1625 Radja   Tm:0 Sterk, kort Vroeg Geel 70-80 mm 30-40 gr

1626 Flynn Tm:0 / PVY:0 Sterk, kort Vroeg Oranje 70-80 mm 30-40 gr

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37

Flynn
Snackpaprika

Oranje snackpaprika met sterke, korte plan-
ten en een zeer hoge productie. De vruchten 
hebben een gewicht van 30-40 gram en een 
zeer goede smaak.

• Sterk gewas
• Hoge productie
• Zacht-zoete smaak

Radja
Snackpaprika

Gele snackpaprika met sterke, korte planten 
en een zeer hoge productie. De vruchten heb-
ben een gewicht van 30-40 gram en een zeer 
goede smaak. 

• Sterk gewas
• Zeer hoge productie
• Goede smaak

Arwen
Snackpaprika

Rode snackpaprika met sterke, vrij korte 
planten en een hoge productie. De vruchten 
hebben een gewicht van 30-40 gram en een 
zeer goede smaak.

• Sterk gewas
• Hoge productie
• Zeer goede smaak

De snackpaprika’s van De Bolster zijn speciaal gese-
lecteerd voor biologische teeltomstandigheden. In de 
grond geteeld presteren onze rassen uitstekend, zelfs 
bij een laag bemestingsniveau.

Samen met de blokpaprika’s, zoetpuntpaprika’s en 
hete pepers biedt De Bolster een breed pakket aan 
rassen voor de biologische teelt. 
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Artikel Ras Plant
Resistenties*  (HR) Planttype Vroegheid

Vrucht
Kleur Scoville Lengte Gewicht

1635 Koh Samui F1  Lang Vroeg Rood 2000 150 mm 30 gr

1636 Koh Chang   Tm:0 Kort Zeer vroeg Geel 6000 130 mm 25 gr

1637 Koh Tao  Tm:0-2 Lang Vroeg Oranje 4000 140 mm 25 gr

Peper
Capsicum annuum

Koh Samui F1 
Peper

Rode peper met rechte vruchten van 15 cm, 
die ook groen geoogst kunnen worden. Sterk 
gewas en zeer productief. De hete vruchten 
hebben een gewicht van 30 gram en een 
score van 2000 op de schaal van Scoville.

• Robuust gewas
• Lange planten
• Scoville: 2000

Koh Chang 
Peper

Gele peper met rechte vruchten van 13 cm. 
Vrij kort gewas met een vroege vruchtzetting. 
De hete vruchten hebben een gewicht van 25
gram en een score van 6000 op de schaal van 
Scoville.

• Vroeg ras
• Korte planten
• Scoville: 6000

Koh Tao 
Peper

Oranje peper met rechte vruchten van 14 
cm. Sterk gewas en zeer productief. De hete 
vruchten hebben een gewicht van 25 gram en
een score van 4000 op de schaal van Scoville.

• Robuust gewas
• Lange planten
• Scoville: 4000

De pepers van De Bolster zijn speciaal geselecteerd 
voor biologische teeltomstandigheden. In de grond 
geteeld presteren onze rassen uitstekend, zelfs bij een 
laag bemestingsniveau. 

Samen met de blokpaprika’s, zoetpuntpaprika’s en 
snackpaprika’s biedt De Bolster een breed pakket aan 
rassen voor de biologische teelt.

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-3714



Artikel Ras Plant
Resistenties*  (HR) Planttype Vroegheid

Vrucht
Kleur Scoville Lengte Gewicht

1635 Koh Samui F1  Lang Vroeg Rood 2000 150 mm 30 gr

1636 Koh Chang   Tm:0 Kort Zeer vroeg Geel 6000 130 mm 25 gr

1637 Koh Tao  Tm:0-2 Lang Vroeg Oranje 4000 140 mm 25 gr

Peper
Capsicum annuum

Paprika 
onderstam
Capsicum annuum

Artikel Ras Resistenties*
HR IR

1612 Skyborn F1 Ma / Mi / Mj

1613 BOL-R-5103 F1 Tm:0 / PVY:0 Ma / Mi / Mj

Koh Samui F1 
Peper

Rode peper met rechte vruchten van 15 cm, 
die ook groen geoogst kunnen worden. Sterk 
gewas en zeer productief. De hete vruchten 
hebben een gewicht van 30 gram en een 
score van 2000 op de schaal van Scoville.

• Robuust gewas
• Lange planten
• Scoville: 2000

Koh Chang 
Peper

Gele peper met rechte vruchten van 13 cm. 
Vrij kort gewas met een vroege vruchtzetting. 
De hete vruchten hebben een gewicht van 25
gram en een score van 6000 op de schaal van 
Scoville.

• Vroeg ras
• Korte planten
• Scoville: 6000

Koh Tao 
Peper

Oranje peper met rechte vruchten van 14 
cm. Sterk gewas en zeer productief. De hete 
vruchten hebben een gewicht van 25 gram en
een score van 4000 op de schaal van Scoville.

• Robuust gewas
• Lange planten
• Scoville: 4000

De pepers van De Bolster zijn speciaal geselecteerd 
voor biologische teeltomstandigheden. In de grond 
geteeld presteren onze rassen uitstekend, zelfs bij een 
laag bemestingsniveau. 

Samen met de blokpaprika’s, zoetpuntpaprika’s en 
snackpaprika’s biedt De Bolster een breed pakket aan 
rassen voor de biologische teelt.

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37 *Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37

Skyborn F1
Paprika onderstam

‘Skyborn F1’ is een productieve, middelsterk 
groeiende Capsicum onderstam met een zeer 
hoge resistentie tegen wortelknobbelaaltjes. 
In principe kunnen alle paprika- en peper-
rassen erop worden geënt. Deze onderstam 
leent zich voor verwarmde en onverwarmde 
kassen en is bij uitstek geschikt voor bio-
logische teelten. Dit ras is ontwikkeld in  
samenwerking met INRAE France.

• Sterk wortelgestel
• Bijzonder goed bestand tegen 

Verticillium en Kurkwortel
• Zeer sterk tegen aaltjes

BOL-R-5103 F1
Paprika onderstam

Deze onderstam is inmiddels een standaard 
ras in de biologische verwarmde kasteelten, 
dankzij de combinatie van groeikracht en  
resistentie. ‘BOL-R-5103 F1’ is zeer groei-
krachtig, wat ook bij 3 stengels een mooi 
gelijkmatig gewas oplevert. De intermediaire 
resistentie tegen wortelknobbelaaltjes zorgt 
ervoor dat de groei het hele seizoen doorgaat. 
Verder is het ras goed bestand tegen Pythium.

• Groeikrachtig
• Ook voor koude teeltomstandigheden
• Hoge productie

In de biologische teelt van Capsicum-gewassen is het 
gebruik van een onderstam een belangrijke schakel 
om grondgebonden ziektes en plagen te voorkomen. 
Het telen op een onderstam zorgt tevens voor een  
hoger rendement. Ze kunnen gebruikt worden onder 
alle rassen van blokpaprika, zoetpunt en peper.

Onderstammen van De Bolster zijn speciaal ontwik-
keld onder biologische omstandigheden en zijn in de 
markt de sterkste rassen tegen nematoden. Het enten 
van de jonge planten kan het beste worden uitgevoerd 
door gespecialiseerde opkweekbedrijven van vrucht-
gewassen.

Bekijk de video
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Cherrytomaat
Solanum lycopersicum

Artikel Ras Resistenties*
HR IR

Oogsten
Tros           Los Gewicht

1941 Bolstar Baloe F1 Ff:A-E / Fol:0,1 ● ● 20-22 gr

1948 Bartelly F1 Ff:A-E / ToMV:0    ● 15-17 gr

1956 Bronzy Fol:0-1 / ToMV:0-2 On / Ma / Mi / Mj ● 15-20 gr

1956 Ormato ● 12-18 gr

Bolstar Baloe F1 
Cherry-pruimtomaat

Heerlijke, zoete cherry-pruimtomaat, geschikt 
voor zomerteelt in tunnels en ongestook-
te kassen. ‘Bolstar Baloe’ produceert zowel  
enkele als dubbele trossen, met een prachtige 
vruchtschakeling. De smakelijke vruchten zijn 
circa 21 gram. Geschikt voor oogst als tros 
en voor de losse pluk, met of zonder kroontje. 

• Zeer groeikrachtig; blijft trossen produceren
• Goede houdbaarheid aan de plant
• Goede ‘bite’ en zoete smaak 

Bartelly F1
Cherrytomaat

Zeer smaakvolle cherrytomaat, geschikt voor 
zomerteelt in tunnels en ongestookte kas-
sen. ‘Bartelly’ is bij veel telers favoriet, mede 
dankzij de sterk vertakte trossen en de grote  
hoeveelheid vruchten, die een heerlijke balans 
hebben tussen zoet en zuur. De ronde vruchtjes 
hebben een gewicht van circa 16 gram en 
zijn geschikt om los geoogst te worden, met  
kroontje. 

• Vroege oogst
• Sterke groeikracht
• Hoge opbrengst

Bronzy 
Cherrytomaat

Zeer smaakvolle cherrytomaat die beschikt 
over sappige vruchten met een mooie  
bruine kleur. De vruchten, met een gewicht 
van 15-20 gram, kunnen zowel los (met of 
zonder kroontje) als aan de tros geoogst wor-
den. Dit zaadvaste (OP) ras ontwikkelt een 
open plant die vroeg in productie komt. Oogst 
vanaf juli.

• Mooie bruine kleur
• Vroeg in productie
• Resistentie tegen echte meeldauw

In ons segment cherrytomaat ligt de veredelingsfocus 
op smaakvolle tomaten met een goede houdbaar
heid en hoge productie voor de biologische teelt. De 
komen de jaren verwachten we dit segment verder te 
verbreden.

De biologische tomatenrassen van De Bolster 
zijn speciaal ontwikkeld voor uitdagende teelt
omstandigheden, zonder dat een onderstam  
benodigd is. Door het sterke wortelgestel presteren 
onze rassen uitstekend, zelfs bij droge omstandig
heden en een laag bemestingsniveau.

De ‘Bolstar’ rassen zijn groeikrachtig en produceren 
al vroeg in het seizoen zeer veel vruchten; ideaal voor 
een korte teeltduur. Dankzij het ‘semilonglife’ karakter 
zijn de vruchten langer houdbaar aan de plant, wat 
meer flexibiliteit in de oogst biedt en een optimale  
ontwikkeling van de smaak bevordert.

Alle onze tomatenrassen zijn ontwikkeld voor tunnels 
en koude kassen, niet voor de gestookte teelt.

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-3716



Cherrytomaat ‘Bronzy’

Ormato 
Snacktomaat

Zaadvaste snacktomaat met mooie oranje 
vruchten van circa 12-18 gram. De tomaten 
van ‘Ormato’ kenmerken zich door een zeer 
goede smaak. De plant is open en bijzonder 
productief. De trossen zijn vaak vertakt met 2 
of 3 zijtakken. Het ras kan zowel onder glas 
als buiten worden geteeld.

• Mooie vorm
• Goede smaak
• Hoge opbrengst
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Pruimtomaat
Solanum lycopersicum

Artikel Ras Resistenties*
HR IR

Oogsten
Tros          Los Gewicht

1943 Bolstar Sensatica F1 Ff:A-E / ToMV:0-2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For On ● ● 70-90 gr

Onze doelstelling in de veredeling van pruimtomaat is 
om smaakvolle ‘Roma’ types te ontwikkelen met een 
prettige textuur en een hoge productie.

De biologische tomatenrassen van De Bolster zijn 
speciaal ontwikkeld voor uitdagende teeltomstandig-
heden, zonder dat een onderstam benodigd is. Door 
het sterke wortelgestel presteren onze rassen uitste-
kend, zelfs bij droge omstandigheden en een laag  
bemestingsniveau. 

De ‘Bolstar’ rassen zijn groeikrachtig en produceren 
al vroeg in het seizoen zeer veel vruchten; ideaal voor 
een korte teeltduur. Dankzij het ‘semi-longlife’ karakter 
zijn de vruchten langer houdbaar aan de plant, wat 
meer flexibiliteit in de oogst biedt en een optimale  
ontwikkeling van de smaak bevordert.

Alle onze tomatenrassen zijn ontwikkeld voor tunnels 
en koude kassen, niet voor de gestookte teelt.

Bolstar Sensatica F1 
Pruimtomaat

Heerlijk zoete, ‘semi-longlife’ pruimtomaat, 
geschikt voor tunnelteelt en licht-gestookte 
kassen. De pruimvormige vruchten, met een 
gewicht van circa 80 gram, hebben - zeker 
in vergelijking met andere ‘Roma’ types - 
een zeer goede smaak. De tomaten hebben 
een uitstekende houdbaarheid, zowel aan 
de plant als na de oogst. ‘Bolstar Sensatica’ 
produceert grote trossen van wel 12 sappige 
vruchten, die los geoogst kunnen worden, 
met of zonder kroon. Ook geschikt voor oogst 
als tros met 6 vruchten.

• Zeer goede houdbaarheid
• Intermediair resistent tegen echte meeldauw
• Een ware smaaksensatie!

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37 18



Vleestomaat ‘Coeur de Boeuf’

Artikel Ras Oogsten
Tros          Los Gewicht

1951 Coeur de Boeuf ● 500-1000 gr

Vleestomaat
Solanum lycopersicum

De vleestomaat is de grootste tomatensoort die  
bestaat. Dankzij de frisse, volle smaak en stevige 
structuur is hij ideaal voor soepen en sauzen, maar 
ook voor salades, tomaat-carpaccio of als vlees-
vervangende steak op de BBQ. 

Onze vleestomaatrassen zijn geselecteerd en ge-
produceerd onder biologische omstandigheden en 
presteren goed bij een lagere bemesting en minder  
watergift. Ze zijn vroeg oogstbaar en hebben een hoog 
rendement. Geschikt voor de bedekte teelt, gestookt 
en ongestookt. Zorg voor een kalkrijke grond met  
voldoende hoog-organisch stofgehalte.

Coeur de Boeuf  
Vleestomaat

Traditionele, groeikrachtige Coeur de Boeuf 
tomaat met een heerlijke smaak. De grote, 
hartvormige vruchten worden van binnenuit 
rijp. Plukken kan daarom het beste wanneer de 
vrucht net een kleurtje begint te krijgen. Ze is 
dan roze van binnen en het vruchtvlees is nog 
lekker stevig. Dit ras produceert gemiddeld 
zo’n 5 vruchten per tros. Voor een evenwichtige 
ontwikkeling van de plant is het echter beter 
om dat terug te brengen tot 2 tomaten 
per tros. Het vruchtgewicht ligt rond de 
500 gram, maar uitschieters naar 1000 
gram zijn zeker mogelijk. Zaadvast ras,  
geschikt voor het HomeGarden segment.

• Traditioneel ras
• Vroege oogst
• Zeer grove vruchten
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Ronde tomaat
Solanum lycopersicum

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37

Bolstar Gimli F1  
Ronde tomaat

Mooie glimmende trostomaat, geschikt voor 
zomerteelt in tunnels en licht-gestookte kas-
sen. De fijne ronde vruchten, met een ge-
wicht van circa 75 gram, hebben een zeer 
goede houdbaarheid, zowel aan de plant als 
na oogst. ‘Bolstar Gimli’ produceert lange 
trossen van 8-10 sappige vruchten, die los 
geoogst kunnen worden, met of zonder  
kroon. Ook geschikt voor oogst als tros met 
7 vruchten.

• Zeer goede houdbaarheid
• Stevige trossen met 8-10 vruchten
• Goede, mild-frisse smaak

Bolstar Granda
Ronde tomaat

Robuust, zaadvast ras met een hoge pro-
ductie, geschikt voor zomerteelt in tunnels 
en ongestookte kassen. De ronde vruchten 
hebben een gewicht van circa 100 gram en 
zijn geschikt om los te oogsten, met kroon. 
‘Bolstar Granda’ produceert per tros zo’n 
5-10 vruchten die een goede, milde smaak 
hebben en een uitstekende houdbaarheid. 
 
 

• Zeer groeikrachtig
• Stevige, ronde vruchten
• Ideaal voor koude kas of tunnel

In de veredeling van ronde tomaten werken we aan 
grovere, smaakvolle types die dezelfde opbrengst en 
houdbaarheid hebben als ‘Bolstar Gimli’.

De biologische tomatenrassen van De Bolster zijn 
speciaal ontwikkeld voor uitdagende teeltomstandig-
heden, zonder dat een onderstam benodigd is. Door 
het sterke wortelgestel presteren onze rassen uitste-
kend, zelfs bij droge omstandigheden en een laag  
bemestingsniveau. 

De ‘Bolstar’ rassen zijn groeikrachtig en produceren 
al vroeg in het seizoen zeer veel vruchten; ideaal voor 
een korte teeltduur. Dankzij het ‘semi-longlife’ karakter 
zijn de vruchten langer houdbaar aan de plant, wat 
meer flexibiliteit in de oogst biedt en een optimale ont-
wikkeling van de smaak bevordert.

Alle onze tomatenrassen zijn ontwikkeld voor tunnels 
en koude kassen, niet voor de gestookte teelt.

Artikel Ras Resistenties*
HR

Oogsten
Tros          Los Gewicht

1942 Bolstar Gimli F1 Ff:A-E / ToMV:0 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For ●                ● 70-80 gr

1945 Bolstar Granda Ff:A-E / ToMV:0 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For    ● 90-110 gr
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Courgette
Cucurbita pepo

Artikel Ras Teelt
Planttype Dichtheid Oogst

1355 Ola Gabriella F1 Bush 10.000-12.000 /ha jul-sep

1356 Ola Escaladora Klimmend 10.000-15.000 /ha jul-sep

1357 Ola Redonda Bush 10.000-12.000 /ha jul-sep

Ola Gabriella F1 
Courgette

Zeer productieve, gele courgette met een 
milde, zoete smaak. Door parthenocarpie  
worden er al vroeg in het seizoen, zonder de 
aanwezigheid van mannelijke bloemen, vruch-
ten gezet. Doordat de vruchtontwikkeling  
gestaag verloopt, kunnen de courgettes  
gerust een dagje langer aan de plant blijven 
zonder dat dit ten koste gaat van de produc-
tiviteit. Dit biedt u meer flexibiliteit in uw oogst. 
De vruchten, die het beste geoogst kunnen 
worden met een lengte van 20-25 cm, hebben 
een fijne textuur en een milde, zoete smaak.  

Ola Escaladora
Klimcourgette

Klimcourgette ‘Ola Escaladora’ groeit gemak
kelijk omhoog langs gaas of hekwerk. De 
lange ranken, die een lengte van wel 5 meter 
kunnen bereiken, moeten regelmatig opge
bonden worden, zodat de plant omhoog kan 
groeien. Deze productieve klimmer produceert 
de hele zomer smakelijke, donkergroene cour
gettes van 2025 cm, mits de vruchten regel
matig geoogst worden. Ook de zijscheuten, 
die desgewenst verwijderd kunnen worden, 
produceren vruchten. Als meeldauw optreedt 
gebeurt dit pas laat in het seizoen. Zaadvast 
ras, geschikt voor het HomeGarden segment.

Ola Redonda
Bolcourgette

Productieve bolcourgette, lichtgroene vruch-
ten met witte spikkels. Dagelijks te oogsten 
voor een continue productie van nieuwe cour-
gettes. De ronde vruchten wegen dan elk ge-
middeld 250-300 gram en zijn bijzonder ge-
schikt voor recepten met gevulde courgettes. 
Op een koele plek kunnen ze 4-5 weken wor-
den bewaard. De planten groeien mooi bossig 
en ranken niet. Zaadvast ras.

In de veredeling van courgette richt De Bolster zich 
op de ontwikkeling van nieuwe rassen met bijzondere 
kenmerken die voordelen bieden aan zowel professio-
nele telers als hobbytuinders.

Zo’n unieke eigenschap vinden we bij ‘Ola Gabriella’ 
en ‘Ola Escaladora’, twee traaggroeiende rassen 
waarbij meerdere vruchten tegelijk, langzamer ontwik-
kelen. Dit biedt meer flexibiliteit in het oogsttijdstip. 

Ondertussen werken we door aan nieuwe rassen voor 
de professionele BIO-teelt met de juiste balans tussen 
formaat, vorm, glans en opbrengst en met de gewens-
te resistenties.
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Bolcourgette ‘Ola Redonda’

Courgette ‘Ola Gabriella F1’ 
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Pompoen
Cucurbita maxima

Artikel Ras Plant
Type Dichtheid Teeltduur

Vrucht
Gewicht Opbrengst Bewaarbaarheid

1665 Solor Rankend 11.000-13.000 /ha 90-100 dagen 0,9-1,1 kg 15-19 T/ha 4-5 maanden

1655 Fictor (FIC) Rankend 11.000-13.000 /ha 90-100 dagen 1,0-1,2 kg 16-20 T/ha 4-5 maanden

1669 Uchiki Kuri Rankend 11.000-13.000 /ha 90-100 dagen 0,8-2,0 kg 17-21 T/ha 3-4 maanden

1642 Amoro F1 Bush 15.000-20.000 /ha 85-90 dagen 1,0-1,5 kg 30-40 T/ha 2-3 maanden

1644 Tractor F1 Bush 10.000-15.000 /ha 90-100 dagen 2,0-4,5 kg 30-35 T/ha 3-4 maanden

1656 Leckør F1 Rankend 13.000-15.000 /ha 90-100 dagen 1,0-1,5 kg 30-40 T/ha 4-6 maanden

De pompoenen van De Bolster zijn ontwikkeld voor de 
biologische teelt. Onze rankende types zijn opvallend 
uniform in maat en houdbaarheid. Dit planttype heeft 
de eigenschap dat het perceel snel dichtgroeit, waar-
door onkruid onderdrukt wordt. Onze ‘bush’-types zijn 
bijzonder productief en geven de mogelijkheid om lan-
ger mechanisch onkruid te bestrijden.  

Zaaien
Zaai pompoenzaad op de vaste, vochtige grond-
laag. Deze bevindt zich meestal op een diepte van 
3-5 cm. Voor een optimale kieming is het belangrijk 
dat de bodem op zaaidiepte een temperatuur heeft 
van minimaal 18°C op het moment van zaaien én de 
daarop volgende week. Een te koude of te natte grond 
vertraagt het kiemings proces waardoor schimmels 
en bacteriën de kiemende zaden kunnen aantasten.  
Boven de 22°C verloopt de kieming zeer snel, waar-
door deze plantpathogenen minder kans hebben om 
toe te slaan.

Oogst en bewaring
Zodra de vruchtsteel begint te verkurken en het blad 
begint af te sterven, zijn de vruchten oogstrijp. Voor de 
beste bewaarbaarheid is het raadzaam om de vruchten 
na de eerste tekenen van afrijpen zo snel mogelijk te 
oogsten om eventuele zonnebrandschade te voorko-
men. Na oogst kunnen de vruchten het beste bewaard 
worden op een temperatuur tussen 8°C en 12°C. Het 
is belangrijk om de pompoenen, tijdens de bewaring, 
goed te blijven ventileren.

Solor  
Pompoen, rankend type

Oranjerode pompoen met mooie, 
uniforme vruchten. ‘Solor’ is 
een rankend, zaadvast ras met 
een goede, uniforme houdbaar
heid. Ruim een week vroeger 
dan ‘Uchiki Kuri’. Afzetperiode:  
oktoberjanuari.

Fictor
Pompoen, rankend type

Donker-oranjerode pompoen met 
mooie, uniforme vruchten. ‘Fictor’ 
is een rankende, ‘family-intercross’, 
die gewaardeerd wordt vanwege 
de vruchtmaat, kleur en houd-
baarheid. Afzetperiode: oktober- 
januari.

Uchiki Kuri
Pompoen, rankend type

Oranjerode pompoen, met een 
variërend vruchtgewicht van  
0,8-2,0 kg. Rankend type met  
1-2 vruchten per plant. Diepe 
donker-oranjerode kleur. Afzet-
periode: oktober-december.

Amoro F1 
Pompoen, bush type

Prachtige, helder oranje pom-
poen met een uitzonderlijk hoge 
productie. Bush type met korte 
rank. Geschikt voor vroege 
verkoop. ‘Amoro’ is heel gemak-
kelijk te bereiden en heeft een 
zachte smaak, uitstekend voor 
soep. Afzetperiode: september- 
decem ber.
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Pompoen ‘Leckør F1’

Tractor F1 
Pompoen, bush type

Oranje pompoen met mooie,  
grote vruchten. Bush type met 
korte rank en 1-2 vruchten per 
plant. Zeer hoge productie en een 
goede houdbaarheid en smaak. 
Makkelijk te bereiden. Afzetperio-
de: oktober-januari.

Leckør F1 
Pompoen, rankend type

Zeer productieve, zilvergrijze pom
poen. ‘Leckør F1’ heeft diep oranje 
vruchtvlees en een uitstekende 
smaak. De vruchten worden ge
middeld 1,01,5 kg zwaar. Afzet
periode: oktoberfebruari.
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Artikel Ras Plant Peul Sortering (mm)

Resistenties* (HR) Hoogte Vroegheid** Kleur Lengte < 6,5 6,5-8 8-9 9-10,5

1081 Compass BCMV:1 / Ps / A 50 cm referentie Donkergroen 12-14 cm 75% 25%

1083 Faraday BCMV:1 / Ps / A 50 cm +1 dgn Groen 13-14 cm 80% 20%

1082 Domino BCMV:1 / Ps / A 50 cm +1 dgn Groen 12-13 cm 80% 20%

1218 Dior BCMV:1 / Ps / A 50 cm +1 dgn Geel 13-14 cm 20% 80%

Stamslaboon
Phaseolus vulgaris

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37  **Vroegheid in vergelijking met standaardras

Compass
Stamslaboon

Extra fijne sperzieboon van het 
type ‘Haricot Vert’, draadloos en 
een zeer goede smaak. Een mooie 
plantopbouw met lange, rechte 
peulen. Door de fijnheid minder 
geschikt voor handpluk. 

Faraday
Stamslaboon

Zeer fijne sperzieboon van het 
type ‘Haricot Vert’, draadloos en 
een zeer goede smaak. Dit ras 
heeft een ruime oogstperiode en 
een goede houdbaarheid, waar-
door het zowel geschikt is voor de
industrie als voor de versmarkt. 
Het is een productief ras, met een
homogene vruchtzetting en een 
hoge Botrytis tolerantie.

Domino
Stamslaboon

Fijne sperzieboon, draadloos en 
een goede smaak. De peulen heb-
ben een homogene zetting, prima 
geschikt voor zowel machinale 
oogst als eenmalige handpluk. 
Geeft zeer goede opbrengsten.

Dior
Stamslaboon

Zeer uniforme wasboon met een 
homogene vruchtzetting. De gele, 
rechte peulen hangen netjes ver-
spreid aan de buitenkant van de 
plant en zijn daardoor goed pluk-
baar. ‘Dior’ heeft een uitstekende 
productie en een vroegheid van 
+1, wat voor een wasboon aan 
de vroege kant is.

Vroegheid
Om de vroegheid van onze rassen te bepalen wordt 
‘Compass’ als referentie-ras aangehouden. ‘Compass’ 
is een normaal vroeg ras en heeft in het hoofdseizoen  
ongeveer 71 groeidagen. Hoe later stamslabonen ge-
zaaid worden, hoe groter de verschillen in teeltduur  
worden. In de zomer betekent +1: één dag extra groei,  
terwijl aan het eind van het seizoen +1 een extra week 
groei kan betekenen.

Zaaien
Zaai stamslabonen vanaf 15 juni in de volle grond op 
de vaste, vochtige grondlaag. Deze laag bevindt zich 
meestal op een diepte van 2-4 cm. Het is belangrijk 
dat de bodem op zaaidiepte een temperatuur heeft van  
minimaal 15°C. Boven de 20°C zal de kieming sneller 
verlopen. Een te koude grond vertraagt het kiemings-
proces waardoor het zelfs mogelijk is dat de zaden  
helemaal niet opkomen. Voor zowel teelt in koude kas 
als buitenteelt wordt als uiterste zaaidatum 20 juli aan-
gehouden. Dit vooral vanwege het gevaar op nachtvorst 
in oktober. Voor de teelt in koude kas wordt uitgegaan 
van ongeveer 70 groeidagen.
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Stamsnijboon
Phaseolus vulgaris

Artikel Ras Plant Peul

Resistenties* (HR) Hoogte Vroegheid** Kleur Lengte Sortering

1215 Capitano BCMV:1 / Ps / A 50 cm +3 dgn Geel 15 cm Platpeulig, breedte 20 mm

1195 Nassau BCMV:1 / Ps / A 50 cm +3 dgn Lichtgroen 16 cm Platpeulig, breedte 17 mm

Capitano
Stamsnijboon

Gele, platpeulige snijboon. Draad
loos en een goede smaak. ‘Capita
no’ is in vele landen het standaard
ras in zijn segment. Geschikt voor 
mechanische oogst en handpluk.

Nassau
Stamsnijboon

Groene, platpeulige snijboon. 
Draadloos en een goede smaak. 
‘Nassau’ is in vele landen het stan-
daardras voor mechanische oogst, 
maar is ook prima geschikt voor 
handpluk.

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37  **Vroegheid in vergelijking met standaardras 27



Stokboon
Phaseolus vulgaris

Artikel Ras Plant  Peul

  Resistenties* (HR) Hoogte Kleur Lengte Breedte
1174 Stoksnijboon ‘Golden Gate’ BCMV:1 200 cm Geel 24-26 cm  24 mm

1176 Stoksnijboon ‘Vitalis’ BCMV:1 200 cm Donkergroen 20-22 cm  20 mm

1172 Stokslaboon ‘Cobra’ BCMV:1 / A 300 cm Lichtgroen 18-20 cm  7-9 mm

1173 Stokslaboon ‘Sunshine’ BCMV:1 / A 180 cm Goudgeel 17-18 cm  9-10 mm

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37

Vitalis
Stoksnijboon

Mooie, donkergroene snijboon. 
Door de trage zaadgroei geeft dit 
ras een hoger percentage eerste 
kwaliteit peulen. Geschikt voor 
zowel kas- als buitenteelt.

Cobra
Stokslaboon

Elegante, draadloze stokslaboon 
met een zeer lang gewas. Middel
vroeg ras, geschikt voor kas en 
buitenteelten. Goede prestaties 
en opbrengsten, ook onder wis
selvallige groeiomstandigheden. 
‘Cobra’ heeft lichtgroene peulen 
met zwarte zaden die pas in een 
laat stadium ontwikkelen.

Sunshine
Stokslaboon

Stokslaboon ‘Sunshine’ is de 
goudgele variant van het ras  
‘Cobra’. De slanke peulen worden 
tot wel 18 cm lang en steken 
mooi af tegen het frisgroene 
blad. Tot oktober kunnen deze 
worden doorgeplukt; dit helpt de 
pro ductie op gang te houden.  
Geschikt voor teelt buiten en  
onder glas.

Golden Gate
Stoksnijboon

Prachtige, geelgekleurde snijboon. 
Uniform en iets meer open gewas. 
Oogstbaar over een langere  
periode. Geschikt voor zowel  
kas- als buitenteelt. 
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Overige
peulvruchten

Pisum sativum

Sweet Horizon
Rijspeul

Mooie, zeer productieve rijspeul, 
geschikt voor teelt langs gaas. 
Vanwege de tolerantie voor Asco- 
chyta en de resistenties is dit een 
oogst-zeker ras. Door de lan-
ge, brede peulen heeft ‘Sweet  
Horizon’ een goede plukpres tatie.

Phaseolus coccineus

Lady Di
Pronkboon

Draadloze pronkboon met een 
zeer lang en groeikrachtig gewas. 
‘Lady Di’ heeft groene peulen met 
zwart-rode zaden die pas in een 
laat stadium ontwikkelen. De tal- 
rijke, prachtige rode bloemen 
zorgen voor een kleurrijk plaatje. 
Na opkweek in de kas, buiten 
uitplanten in verband met achter-
blijvende zetting door warmte.

Artikel Ras Plant  Peul

  Resistenties* (HR) Hoogte Kleur Lengte  Breedte
1205 Pronkboon ‘Lady Di’ BCMV:1 / BYMV 300 cm Groen  28-30 cm  18-20 mm

1305 Rijspeul ‘Sweet Horizon’ Er / Fop 120 cm Donkergroen  9-10 cm  20-22 mm

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37 29



Tuinboon
Vicia faba

Artikel Ras Plant Peul

Hoogte Vorm Zaden per peul

1212 Ratio 70-80 cm Lang, slank 4-5 zaden

1210 Eleonora 90-100 cm Lang, slank 5-6 zaden

Eleonora 
Tuinboon

Laagblijvende selectie uit het ras 
‘Express’ waardoor het gewas 
minder gevoelig is voor legeren. 
‘Eleonora’ is ongeveer tien dagen 
later dan ‘Ratio’ en heeft prach-
tige lange peulen met een uitste-
kende smaak. De zaden zijn zeer 
geschikt om in te vriezen. 

Ratio
Tuinboon

Vroege, productieve tuinboon met 
een prachtige peulvorm, goede 
zetting en een heerlijke smaak. 
Dankzij een goede vertakking blijft 
het gewas kort en gaat het niet 
legeren. Zeer smaakvol en geschikt 
voor invriezen.

Teelttip
Zaai deze rassen tegelijk, dan kunnen ze precies ach-
ter elkaar geoogst worden. De oogst begint met het 
ras ‘Ratio’ en tien dagen later volgt dan de oogst van 
‘Eleonora’.
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Overige
gewassen

Scorzonera hispanica

VRN-Enorma
Schorseneer

Eén van de meest productieve 
rassen met een opvallende lengte 
en gladheid. ‘VRN-Enorma’ heeft 
een fijne loofinplant en is goed be-
stand tegen holle koppen.

Zea mays

My Fair Lady F1
Suikermais

Tweekleurig hybride-ras met een 
goede productie. ‘My Fair Lady’ 
vormt slanke kolven met een 
lengte van 18-20 cm. De mais-
korrels hebben een zachte textuur 
en een zeer zoete smaak. Plant-
hoogte circa 160 cm.

Anthriscus cerefolium

Massa
Kervel

Donkerbladige, traag-schietende 
kervel. De gladde bladeren van 
‘Massa’ hebben een speciale, 
licht zoete, anijsachtige smaak en 
een prettige aromatische geur.

Niet beschikbaar voor seizoen 2023.

Eruca sativa

Esmee
Rucola 

Fijne rucola met mooi, fijn geveerd 
blad. De driedimensionale blad-
vorm draagt bij aan een stevige 
en open structuur in sla-mengsels 
en voorkomt dat het blad blijft 
‘plakken’ aan de verpakking. 
‘Esmee’ is een snelgroeiend 
ras dat 3-4 weken na zaaien  
geoogst kan worden. De smaak  
is pittig nootachtig en niet bitter.
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Bloemen-
mengsels

Artikel Ras Plant
Hoogte

1621 Tübingermengsel 100-160 cm

1622 Akkerrandmengsel 'M1'   60-100 cm

1619 Akkerrandmengsel 'M2'   60-100 cm

1623 Bloemenmengsel ‘Elegance’   60-100 cm

Tübingermengsel 

Het eenjarige Tübingermengsel is een be-
proefd bijen- en vlindermengsel geschikt voor 
tuin of akkerrand. De mix bestaat uit zaden 
van sierlijke planten en cultuurgewassen: 
phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander, 
juffertje-in-het-groen, goudsbloem, koren-
bloem, bladrammenas, malva, komkommer-
kruid, dille, serradelle en zonnebloem. Bijen 
en andere nuttige insecten zijn er dol op, 
waardoor dit mengsel een belangrijke bijdrage 
levert aan de biodiversiteit. Daarnaast zijn de 
planten ook nog eens een lust voor het oog.

Akkerrandmengsel ‘M1’ 

Het eenjarige akkerrandmengsel ‘M1’ is van 
positieve invloed op de biodiversiteit van de 
akkerranden. Dit mengsel heeft echter nog 
een belangrijke functie: het is speciaal sa-
mengesteld met gewassen om de bonen-
vlieg te weren. Boekweit is het belangrijkste 
bestanddeel van Akkerrandmengsel ‘M1’, 
aangevuld met plantsoorten zoals phacelia, 
komkommerkruid, goudsbloem, korenbloem 
en cosmea. Tevens zijn deze planten ook een 
uitermate belangrijke voedselbron voor be-
stuivende insecten zoals bijen en hommels.

Akkerrandmengsel ‘M2’

Het eenjarige akkerrandmengsel ‘M2’ is van 
positieve invloed op de biodiversiteit van de 
akkerranden. Ook verhoogt het de land-
schapswaarde. Het mengsel bestaat uit haver, 
gerst en boekweit, en wordt aangevuld met 
diverse eenjarige akkerbloemen zoals koren-
bloem, koekruid, komkommerkruid en klap-
roos. Het beeld dat het mengsel geeft, doet 
denken aan een cultuurhistorische graanak-
ker, met her en der een bloem. Akkerrand-
mengsel ‘M2’ groeit vlot dicht en blijft tot aan 
het begin van de herfst mooi.

Bloemenmengsels zien er niet alleen prachtig uit, maar 
dragen ook bij aan de biodiversiteit in weides, tuinen 
en rondom akkers. Bijen vinden er nectar, insecten 
vinden er huisvesting, en vogels eten de zaden in het 
najaar. Een genot voor mens en dier.
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Bloemenmengsel ‘Elegance’

Bloemenmengsel  
‘Elegance’ 
‘Elegance’ doet zijn naam eer aan: dit een
jarig bloemenmengsel bevat rassen met klei
ne bloemen en een filigraan bladstructuur. 
Pure elegantie, ideaal voor bloemenweiden en 
bloemlinten in het openbaar groen. De vroege 
bloeiers zoals phacelia en koekruid worden 
opgevolgd door koriander, goudsbloem, dille 
en korenbloem. Deze dragen door de opeen
volgende bloeiperioden maandenlang bij tot 
een rijk insectenleven. Het mengsel bereikt 
een hoogte van zo’n 100 cm; in het najaar 
komt de mooie cosmea daar speels bovenuit. 
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Selectie voor telers
Rassen voor professionele teelt

Peulvruchten 

Vruchtgewassen 

Blad- & stengelgewassen

Koolgewassen 

1205	 Phaseolus	coccineus	 Pronkboon	‘Lady	Di’	 ●
1081	 Phaseolus	vulgaris	 Stamslaboon	‘Compass’	 ●
1218	 Phaseolus	vulgaris	 Stamslaboon	‘Dior’	 ●
1082	 Phaseolus	vulgaris	 Stamslaboon	‘Domino’	 ●
1083	 Phaseolus	vulgaris	 Stamslaboon	‘Faraday’	 ●
1172	 Phaseolus	vulgaris	 Stokslaboon	‘Cobra’	 ●
1173	 Phaseolus	vulgaris	 Stokslaboon	‘Sunshine’	 ●
1215	 Phaseolus	vulgaris	 Stamsnijboon	‘Capitano’	 ●
1195	 Phaseolus	vulgaris	 Stamsnijboon	‘Nassau’	 ●
1174	 Phaseolus	vulgaris	 Stoksnijboon	‘Golden	Gate’	 ●
1190	 Phaseolus	vulgaris	 Stoksnijboon	‘Helda’	 ●
1176	 Phaseolus	vulgaris	 Stoksnijboon	‘Vitalis’	 ●
1270	 Pisum	sativum	 Rijsdoperwt	‘Eerste	Vroege	Mei’	 ●
1220	 Pisum	sativum	 Kapucijner	‘Blauwschokker’	 ●
1305	 Pisum	sativum	 Rijspeul	‘Sweet	Horizon’	 ●
1300	 Pisum	sativum	 Stampeul	‘Norli’	 ●
1210	 Vicia	faba	 Tuinboon	‘Eleonora’	 ●
1212	 Vicia	faba	 Tuinboon	‘Ratio’	 ●

1621 Capsicum annuum Blokpaprika ‘Olly F1’ 
1622 Capsicum annuum Blokpaprika ‘Elsa F1’ 
1619 Capsicum annuum Blokpaprika ‘Ilyn F1’ 
1623 Capsicum annuum Blokpaprika ‘Lilo F1’ 
1618 Capsicum annuum Blokpaprika ‘Waldo F1’ 
1624	 Capsicum	annuum	 Snackpaprika	‘Arwen’	 ●
1625	 Capsicum	annuum	 Snackpaprika	‘Radja’	 ●
1626	 Capsicum	annuum	 Snackpaprika	‘Flynn’	 ●
1627	 Capsicum	annuum	 Zoetpuntpaprika	‘Xaro’	 ●
1628	 Capsicum	annuum	 Zoetpuntpaprika	‘Zazu’	 ●
1629	 Capsicum	annuum	 Zoetpuntpaprika	‘Kyra’	 ●
1635 Capsicum annuum Peper ‘Koh Samui F1’ 
1636	 Capsicum	annuum	 Peper	‘Koh	Chang’	 ●
1637	 Capsicum	annuum	 Peper	‘Koh	Tao’	 ●

2005	 Allium	fistulosum	 Stengelui	‘Ishikura	Long	White’	 ●
1365	 Apium	graveolens	 Bleekselderij	‘Tango	F1’	
1366	 Apium	graveolens	 Bleekselderij	‘Mambo	F1’	
1885	 Beta	vulgaris	subsp.	cicla	Snijbiet	‘Fireworks’	 ●
1032	 Brassica	juncea	 Bladmosterd	‘Golden	Frills’	 ●
1035	 Brassica	juncea	 Bladmosterd	‘Purple	Frills’	 ●
1720	 Brassica	rapa	 Raapsteel	‘Namenia’	 ●
1728	 Cichorium	intybus	 Radicchio	Rosso	‘Leonardo	F1’	
2030	 Claytonia	perfoliata	 Winterpostelein	 ●
1760	 Eruca	sativa	 Rucola	‘Esmee’	 ●
1980	 Lepidium	sativum	 Tuinkers	‘Cressida’	 ●
2040	 Portulaca	oleracea	 Zomerpostelein	 ●
1921	 Spinacia	oleracea	 Spinazie	‘Renegade	F1’	
1610	 Tetragonia	tetragonioides	 Nieuw-Zeelandse	spinazie	 ●

1441	 Brassica	oleracea	 Bloemkool	‘Bermeo	F1’	
1442	 Brassica	oleracea	 Bloemkool	‘Liria	F1’	
1451	 Brassica	oleracea	 Boerenkool	‘Darkibor	F1’	
1456	 Brassica	oleracea	 Boerenkool	‘Redbor	F1’	
1465	 Brassica	oleracea	 Broccoli	‘Belstar	F1’	
1467	 Brassica	oleracea	 Broccoli	‘Covina	F1’	
1466	 Brassica	oleracea	 Scheutjesbroccoli	‘Santee	F1’	
1581	 Brassica	oleracea	 Spruitkool	‘Irene	F1’	
1582	 Brassica	oleracea	 Spruitkool	‘Hemera	F1’	
1505	 Brassica	oleracea	 Palmkool	‘Nero	di	Toscana’	 ●
1481	 Brassica	oleracea	 Koolrabi	‘Kolibri	F1’	
1491	 Brassica	oleracea	 Koolrabi	‘Konan	F1’	
1511	 Brassica	oleracea	 Rode	kool	‘Klimaro	F1’	
1515	 Brassica	oleracea	 Romanesco	‘Veronica	F1’	
1521	 Brassica	oleracea	 Savooiekool	‘Cantasa	F1’	
1535	 Brassica	oleracea	 Spitskool	‘Caraflex	F1’	
1541	 Brassica	oleracea	 Witte	kool	‘Impala	F1’	
1471	 Brassica	pekinensis	 Chinese	kool	‘Emiko	F1’	

Art. Soort Ras Zaadvast Art. Soort Ras Zaadvast 
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Wortel- & knolgewassen 

Kruiden 

Bloemenmengsels

Groenbemesters 

Art. Soort Ras Zaadvast Art. Soort Ras Zaadvast 
1612 Capsicum annuum  Paprika onderstam ‘Skyborn F1’ 
1613 Capsicum annuum  Paprika onderstam ‘BOL-R-5103 F1’
1031 Cucumis sativus Augurk ‘Adam F1’
1431 Cucumis sativus Komkommer ‘Darwin F1’
1438 Cucumis sativus Snack-komkommer ‘Kaikura F1’
1642 Cucurbita maxima Pompoen ‘Amoro F1’ 
1655	 Cucurbita	maxima	 Pompoen	‘Fictor’	 ●
1665	 Cucurbita	maxima	 Pompoen	‘Solor’	 ●
1669	 Cucurbita	maxima	 Pompoen	‘Uchiki	Kuri’	 ●
1644 Cucurbita maxima Pompoen ‘Tractor F1’ 
1656 Cucurbita maxima Pompoen ‘Leckør F1’ 
1355 Cucurbita pepo Courgette ‘Ola Gabriella F1’ 
1357	 Cucurbita	pepo	 Bolcourgette	‘Ola	Redonda’	 ●
1948 Solanum lycopersicum Cherrytomaat ‘Bartelly F1’ 
1956	 Solanum	lycopersicum	 Cherrytomaat	‘Bronzy’	 ●
1941 Solanum lycopersicum Cherry-pruimtomaat ‘Bolstar Baloe F1’ 
1955	 Solanum	lycopersicum	 Snacktomaat	‘Ormato’	 ●
1943 Solanum lycopersicum Pruimtomaat ‘Bolstar Sensatica F1’ 
1942 Solanum lycopersicum Tomaat ‘Bolstar Gimli F1’ 
1945	 Solanum	lycopersicum	 Tomaat	‘Bolstar	Granda’	 ●
1939 Zea mays Suikermais ‘My Fair Lady F1’ 

2012 Allium cepa Ui ‘Hylander F1’ 
2022 Allium cepa Ui ‘Redlander F1’ 
2011 Allium cepa Ui ‘Albion F1’ 
1411 Apium graveolens Knolselderij ‘Balena F1’ 
1055 Beta vulgaris Rode biet ‘Boro F1’ 
1591 Brassica napus Koolraap ‘Helenor F1’ 
2058 Daucus carota Zomerwortel ‘Napoli F1’ 
2059 Daucus carota Zomerwortel ‘Negovia F1’ 
2061	 Daucus	carota	 Zomerwortel	‘Yellowstone’	 ●
1421 Foeniculum vulgare Knolvenkel ‘Solaris F1’ 
1731	 Raphanus	sativus	 Radijs	‘Rudolf’	 ●
1770	 Scorzonera	hispanica	 Schorseneer	‘VRN-Enorma’	 ●

3135	 Anthriscus	cerefolium	 Kervel	‘Massa’	 ●
3170	 Lavandula	angustifolia	 Lavendel	 ●
3160	 Levisticum	officinale	 Lavas	 ●
3080	 Melissa	officinalis	 Citroenmelisse	 ●
3030	 Ocimum	basilicum	 Basilicum	‘Dark	Opal’	 ●
3250	 Salvia	officinalis	 Salie	 ●
3050	 Satureja	hortensis	 Bonenkruid	 ●
3270	 Thymus	vulgaris	 Tijm	‘Duitse	Winter’	 ●
3275	 Thymus	vulgaris	 Zomertijm	 ●

6091	 -	 Akkerrandmengsel	‘M1’	 ●
6092	 -	 Akkerrandmengsel	‘M2’	 ●
6130	 -	 Tübingermengsel	 ●
6131	 -	 Bloemenmengsel	‘Elegance’	 ●

4100	 Avena	strigosa	 Japanse	Haver	 ●
4070	 Fagopyrum	esculentum	 Boekweit	 ●
4010	 Lupinus	angustifolius	 Blauwe	lupine	 ●
4060	 Ornithopus	sativus	 Serradelle	 ●
4050	 Phacelia	tanacetifolia	 Phacelia	 ●
4020	 Raphanus	sativus	 Bladrammenas	 ●
4090	 Secale	cereale	 Winterrogge	 ●
4040	 Sinapis	alba	 Gele	mosterd	 ●
4080	 Trifolium	incarnatum	 Inkarnaatklaver	 ●
4030	 Vicia	sativa	 Zomerwikke	 ●
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Resistenties

Aanwezige resistenties in onze rassen worden 
aangeduid met een specifieke resistentiecode, 
zoals aangegeven in de tabel hiernaast. Als een 
ras resistent is tegen meer dan één pathogeen, 
dan worden de individuele resistentie codes  
gescheiden door middel van het symbool ‘/’.

Resistentie is het vermogen van een plantenras 
om de groei en/of ontwikkeling van een specifie-
ke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroor-
zaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen 
onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte- 
of plaagdruk te beperken. Resistente planten-
rassen kunnen echter wel enige ziektesymp-
tomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of 
plaagdruk. Twee niveaus van resistentie worden 
gedefinieerd.

Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de 
groei en/of ontwikkeling van een specifieke  
ziekte of plaag en/of de schade die het veroor-
zaakt onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge 
mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. 
Deze plantenrassen kunnen echter wel enige 
ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge 
ziektedruk. 

Intermediaire resistente (IR): plantenrassen die 
de groei en/of ontwikkeling van een specifieke 
ziekte of plaag en/of de schade die het veroor-
zaakt beperken, maar meer ziektesymptomen of 
schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog 
resistente rassen. Intermediair resistente planten-
rassen zullen minder ernstige ziektesymptomen 
of schade vertonen dan vatbare plantenrassen 
onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of 
ziekte- of plaagdruk.

Rassen die hetzelfde niveau van resistentie  
claimen tegen een specifieke ziekte of plaag kun-
nen een verschillende reactie vertonen als gevolg 
van de genetische opmaak van een ras. 

Men moet zich realiseren dat als een resis-
tentie geclaimd wordt in een plantenras, deze  
beperkt is tot resistentie tegen de gespecifi ceerde 
biotypes, pathotypes, rassen of stammen van  
de ziekte of plaag. Als er geen biotypes, pathoty-
pen, rassen of stammen zijn gespecificeerd in de  
resistentieclaim ten aanzien van een ras, dan is 
dat omdat er geen algemeen aanvaarde indeling 
van biotypes, pathotypes, rassen of stammen 
van de ziekte of plaag bestaat. In dat geval wordt  
alleen resistentie geclaimd tegen bepaalde niet 
verder gespecificeerde isolaten van dat patho-
geen.

Er kunnen zich nieuwe biotypes, pathotypen,  
rassen of stammen voordoen die niet worden  
gedekt door de oorspronkelijke resistentieclaim.

36



Gewas  Code Wetenschappelijke naam Betekenis

Komkommer Schimmel Ccu Cladosporium cucumerinum Vruchtvuur

 Schimmel Pcu Pseudoperonospora cubensis Valse meeldauw

 Schimmel Px Podosphaera xanthii Echte Meeldauw

 Virussen CGMMV Cucumber green mottle mosaic virus Komkommerbontvirus

 Virussen CMV Cucumber mosaic virus Komkommermozaïekvirus

 Virussen CVYV Cucumber vein yellowing virus Komkommergeelnervigheidsvirus

Tomaat Virussen ToMV Tomato mosaic virus Tomatenmozaïekvirus

 Schimmels Fol Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Fusarium verwelkingsziekte

 Schimmels For Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici Fusarium voet- en wortelrot

 Schimmels On Oidium neolycopersici Echte meeldauw

 Schimmels Pf Passalora fulva Valse meeldauw

 Schimmels Va Verticillium albo-atrum Verticillium verwelkingsziekte

 Schimmels Vd Verticillium dahliae Verticillium verwelkingsziekte

Paprika, Peper Virussen Tm Tobacco mosaic virus Tabaksmozaïekvirus

 Virussen PVY Potato Y virus Aardappelvirus Y

 Nematoden Ma Meloidogyne arenaria Wortelknobbelaaltje

 Nematoden Mi Meloidogyne incognita Wortelknobbelaaltje

 Nematoden Mj Meloidogyne javanica Wortelknobbelaaltje

Boon Virussen BCMV Bean common mosaic virus Bonenrol-mozaïekvirus

 Virussen BYMV Bean yellow mosaic virus Bonenscherp-mozaïekvirus

 Schimmels A Colletotrichum lindemuthianum Anthracnose

 Schimmels Er Erysiphe pisi Echte meeldauw

 Schimmels Fop Fusarium oxysporum f.sp. pisi Amerikaanse vaatziekte

 Bacteriën Ps Pseudomonas syringae subsp. savastanoi Vetvlekkenziekte
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Onze waarden

Wij werken met de natuur en laten ons leiden door de biologische principes:

38

Zorg Het beschermen en koesteren van het land en de dieren. De planeet leefbaar  
en gezond houden. De bodem verzorgen zodat ook toekomstige generaties  
heerlijke producten kunnen verbouwen.

Ecologie Het bevorderen van biodiversiteit, ook in de keuze van rassen en gewassen.  
En door samenwerking met de natuur, kringlopen, water, bodem, planten.

Gezondheid Dit gaat verder dan de gezondheid van de mens: het gaat ook over gezonde  
bodems, planten en dieren. Kiezen voor biologisch, is kiezen voor een gezond 
systeem.

Eerlijkheid Staat voor wederzijds respect, eerlijke prijzen voor boeren, gerechtigheid in de 
keten waarbij elke schakel waardering krijgt.

Blad- & stengelgew
assen (vervolg) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1820 Kropsla ‘W
onder der Vier Jaargetijden’ 

1000 
10 

84 
176 

588 
500 

500 
500 

 
 

 
 

 
1836 Krulsla ‘Lollo Bionda’ 

1000 
11 

64 
94 

221 
188 

188 
188 

 
 

 
 

 
1837 Krulsla ‘Lollo Rossa’ 

1000 
11 

64 
94 

221 
188 

188 
188 

 
 

 
 

 
1830 Pluksla ‘Black Seeded Sim

pson’ 
1000 

10 
84 

176 
588 

500 
500 

500 
 

 
 

 
 

1832 Pluksla ‘Catalogna’ 
650 

10 
84 

176 
588 

500 
500 

500 
 

 
 

 
 

1831 Pluksla ‘Cocarde’ 
1000 

10 
84 

176 
588 

500 
500 

500 
 

 
 

 
 

1980 Tuinkers ‘Cressida’ 
300 

 
 

9 
26 

20 
15 

11 
 

 
 

 
 

2040 Zom
erpostelein 

2000 
 

25 
54 

189 
170 

170 
170 

 
 

 
 

 

1921 Spinazie ‘Renegade F1’ 
60 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

3 
2 

1
1920 Spinazie ‘Vroeg Reuzenblad’ 

90 
 

 
9 

32 
28 

25 
22 

 
 

 
 

 
1935 Spinazie ‘W

interreuzen’ 
80 

 
 

9 
32 

28 
25 

22 
 

 
 

 
 

1610 Nieuw
-Zeelandse spinazie 

13 
 

30 
61 

200 
188 

177 
177 

 
 

 
 

 

1870 Veldsla ‘G
rote Noordhollandse’ 

450 
 

29 
62 

210 
200 

190 
190 

 
 

 
 

 
1880 Veldsla ‘Vit’ 

600 
 

29 
62 

210 
200 

190 
190 

 
 

 
 

 

Koolgew
assen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1441 Bloem

kool ‘Berm
eo F1’ 

300 
 

 
 

 
 

 
 

 
27 

95 
90 

90 
90

1442 Bloem
kool ‘Liria F1’ 

200 
 

 
 

 
 

 
 

 
27 

95 
90 

90 
90

1445 Bloem
kool ‘Flora Blanca’ 

300 
25 

229 
520 

1.890 
1.890 

1.890 
1.890 

 
 

 
 

 
1451 Boerenkool ‘Darkibor F1’ 

200 
 

 
 

 
 

 
 

 
25 

74 
63 

63 
63

1456 Boerenkool ‘Redbor F1’ 
300 

 
 

 
 

 
 

 
 

25 
74 

63 
63 

63
1455 Boerenkool ‘Roter G

rünkohl’ 
300 

12 
92 

170 
504 

504 
504 

504 
 

 
 

 
 

1450 Boerenkool ‘W
estlandse W

inter’ 
300 

7 
61 

139 
504 

454 
409 

409 
 

 
 

 
 

1465 Broccoli ‘Belstar F1’ 
300 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 
42 

36 
36 

36
1467 Broccoli ‘Covina F1’ 

180 
 

 
 

 
 

 
 

 
14 

44 
40 

40 
40

1460 Broccoli ‘G
roene Calabrese’ 

300 
12 

58 
68 

126 
92 

92 
92 

 
 

 
 

 
1466 Scheutjesbroccoli ‘Santee F1’ 

230 
 

 
 

 
 

 
 

 
28 

105 
89 

89 
89

1581 Spruitkool ‘Irene F1’ 
200 

 
 

 
 

 
 

 
 

28 
105 

95 
95 

95
1582 Spruitkool ‘Hem

era F1’ 
200 

 
 

 
 

 
 

 
 

28 
105 

95 
95 

95
1580 Spruitkool ‘G

roninger’ 
300 

12 
117 

279 
1.061 

849 
849 

849 
 

 
 

 
 

1505 Palm
kool ‘Nero di Toscana’ 

277 
13 

88 
152 

420 
336 

269 
269 

 
 

 
 

 
1481 Koolrabi ‘Kolibri F1’ 

190 
 

 
 

 
 

 
 

 
25 

74 
63 

63 
63

1491 Koolrabi ‘Konan F1’ 
270 

 
 

 
 

 
 

 
 

25 
74 

63 
63 

63
1480 Koolrabi ‘Delikatess Blauw

e’ 
300 

12 
117 

279 
1.061 

849 
849 

849 
 

 
 

 
 

1490 Koolrabi ‘Delikatess W
itte’ 

300 
12 

117 
279 

1.061 
849 

849 
849 

 
 

 
 

 
1500 Koolrabi ‘Superschm

elz’ 
300 

12 
117 

279 
1.061 

849 
849 

849 
 

 
 

 
 

1511 Rode kool ‘Klim
aro F1’ 

300 
 

 
 

 
 

 
 

 
25 

74 
63 

63 
63

1510 Rode kool ‘Langedijker Bew
aar 2’ 

300 
13 

106 
221 

735 
625 

625 
625 

 
 

 
 

 
1515 Rom

anesco ‘Veronica F1’ 
225 

 
 

 
 

 
 

 
 

28 
105 

100 
100 

100
1521 Savooiekool ‘Cantasa F1’ 

300 
 

 
 

 
 

 
 

 
25 

74 
63 

63 
63

1530 Savooiekool ‘Bloem
endaalse G

ele’ 
300 

13 
106 

221 
735 

625 
625 

625 
 

 
 

 
 

1535	Spitskool	‘Carafl	ex	F1’	
200	

	
	

	
	

	
	

	
	

23	
68	

65	
65	

65
1541 W

itte kool ‘Im
pala F1’ 

310 
 

 
 

 
 

 
 

 
25 

74 
63 

63 
63

1550 W
itte kool ‘Filderkraut’ 

300 
12 

117 
279 

1.061 
849 

849 
849 

 
 

 
 

 
1560 W

itte kool ‘Langedijker Bew
aar’ 

300 
12 

117 
279 

1.061 
849 

849 
849 

 
 

 
 

 
1540 W

itte kool ‘Roem
 van Enkhuizen 2’ 

300 
12 

117 
279 

1.061 
849 

849 
849 

 
 

 
 

 

1471 Chinese kool ‘Em
iko F1’ 

240 
 

 
 

 
 

 
 

 
14 

42 
36 

36 
36

1470 Chinese kool ‘G
ranaat’ 

350 
12 

89 
164 

483 
483 

483 
483 

 
 

 
 

 

Peulvruchten 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1200 Pronkboon ‘Em
ergo’ 

0,8 
 

 
13 

42 
35 

29 
24 

 
 

 
 

 
1205 Pronkboon ‘Lady Di’ 

0,9 
 

 
13 

47 
44 

41 
38 

 
 

 
 

 

1081 Stam
slaboon ‘Com

pass’ 
8,8 

 
 

13 
42 

37 
32 

28 
 

 
 

 
 

1218 Stam
slaboon ‘Dior’ 

6,3 
 

 
13 

42 
38 

34 
31 

 
 

 
 

 
1082 Stam

slaboon ‘Dom
ino’ 

5,3 
 

 
13 

42 
37 

32 
28 

 
 

 
 

 
1080 Stam

slaboon ‘Dubbele w
itte zonder draad’ 

4,7 
 

 
13 

42 
37 

32 
28 

 
 

 
 

 
1083 Stam

slaboon ‘Faraday’ 
6,8 

 
 

13 
42 

37 
32 

28 
 

 
 

 
 

1172 Stokslaboon ‘Cobra’ 
3,3 

 
 

13 
47 

44 
41 

38 
 

 
 

 
 

1173 Stokslaboon ‘Sunshine’ 
3,7 

 
 

13 
47 

44 
41 

38 
 

 
 

 
 

 
 

€ per verpakking 
€ per kg 

€ per verpakking 
€ per 1000 zdn 

Art.	
Ras	

zaden/gr	
10	gr	

100	gr	
250	gr	

≥1	
≥5	

≥10	
≥25	

100	zdn	
250	zdn	

≥1000	
≥2500	

≥k10	
≥k25

 
 

€ per verpakking 
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Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Bolster bv, opgesteld door 
De Bolster bv, d.d. 26 mei 2011 te Epe. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophan-
del te Apeldoorn, op 25 juli 2011. Hiermede komen alle voorgaande verkoop- en 
leveringsvoorwaarden te vervallen.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeen-
komst tussen De Bolster bv, hierna te noemen verkoper, en een koper voor zover 
van één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk af-
gewezen. 
2. Op alle overeenkomsten met en/of aanbiedingen tot verkoop gericht tot buiten 
het land van de verkoper gevestigde kopers, voor zover hieronder daarvan niet 
wordt afgeweken, zijn de International Seed Trade Federation Rules and Usages 
for the Trade in Seeds for Sowing purposes van toepassing.

Artikel 2 Offertes en prijzen
1. De door de verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte 
kan worden herroepen tot 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. De in 
een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw). 
2. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen periodiek te wijzigen. Elke 
nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die 
nieuwe prijsnotering geplaatste orders.

Artikel 3 Oogst- en bewerkingsvoorbehoud
1. Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbe-
houd. Wanneer de verkoper een beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbe-
houd, is de verkoper niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien mogelijk, naar 
rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren. 
2. De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een 
beroep op dit voorbehoud wordt gedaan. 

Artikel 4 Bestelling en levering 
1. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door de verkoper gehan-
teerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is de verkoper vrij de 
naast hogere hoeveelheid te leveren. 
2. De verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar ver-
mogen inzetten. 
3. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door verkoper wordt tevens 
verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of ge-
wicht. 
4. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt 
niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in 
gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te fac-
tureren. 
5. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms 
zullen op de overeenkomst van toepassing zijn. 
6. Levering geschiedt af fabriek (EXW) van de verkoper. 
7. De verkoper verplicht zich tot aflevering binnen een redelijke termijn, in over-
eenstemming met het zaaiseizoen of plantseizoen nadat de koopovereenkomst 
tot stand is gekomen. 
8. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering 
dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een rede-
lijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen. Voor bestellingen 
met een waarde van minder dan EUR 25,- behoudt de verkoper zich het recht 
voor deze te weigeren of EUR 5,- in rekening te brengen. Tevens behoudt de ver-
koper zich het recht voor om een minimale ordergrootte per item van EUR 10,- in 
rekening te brengen.

Artikel 5 Opschorting
1. Indien de afnemer in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of 
meer van zijn verplichtingen

- zijn de verplichtingen van verkoper automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat 

de afnemer hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan (betaling 
van eventuele buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen).
- kan verkoper van de afnemer volledige betaling en/of afdoende zekerheid ver-
langen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te 
goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van 
de nakoming door de afnemer. 
2. Verkoper is gerechtigd alvorens na te komen volledige betaling en/of een af-
doende zekerheid voor de nakoming door de afnemer te verlangen, indien aan-
nemelijk is dat de afnemer zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) 
nakomen.

Artikel 6 Gebruik van merken en tekens
Het is de koper niet toegestaan gebruik te maken van merken en tekens die door 
de verkoper worden gebruikt ter onderscheiding van zijn producten van die van 
andere rechtspersonen/ondernemingen, dan wel gebruik te maken van niet dui-
delijk onderscheidbare merken en tekens. Uitzondering hierop is de verhandeling 
van producten in oorspronkelijke verpakking van de verkoper met de door hem 
aangebrachte merken en tekens.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. De door de verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper, totdat 
de koper de koopsom heeft betaald. Tevens geldt de voorbehouden eigendom 
voor de vorderingen, die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen wegens 
tekortschieten van de koper in één van zijn verplichtingen jegens de verkoper. 
2. Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoor-
behoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening 
worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de koper verplicht 
van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen. 
3. Het is de koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hier enig ander recht 
op te vestigen.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient door de verkoper ontvangen te zijn binnen 14 dagen na factuur-
datum. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf 
het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% 
per maand verschuldigd. 
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen 
de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de verko-
per bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel 
tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het 
recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen. 
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van 
een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. 
Het in de laatste zin van artikel 8 lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Incassokosten
Als de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn 
verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de koper.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de 
geleverde prestaties, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde 
van de verkoper en/of haar werknemers. 
2. De koper is verplicht de schade, ten aanzien van de prestaties waarover hij een 
klacht bij de verkoper indient, zo veel mogelijk te beperken. 
3. Indien de verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, 
is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de prestaties; de verko-
per is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

Artikel 11 Gebruik en garantie
1. Verkoper garandeert dat de geleverde prestaties naar haar beste vermogen 
zullen voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecifi-
caties gelden echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan 

de productspecificaties zal de afnemer hierover geïnformeerd worden. Verkoper 
staat er voorts niet voor in dat de geleverde prestaties voldoen aan het doel dat 
de koper hieraan geeft.  
2. Indien door verkoper een kiemkracht is aangegeven, is deze uitsluitend geba-
seerd op reproduceerbare laboratoriumtesten. Geen directe relatie kan worden 
verondersteld tussen de aangegeven kiemkracht en de opkomst van het zaad bij 
de koper. Deze aangegeven kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aan ten tijde 
van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is 
uitgevoerd. Opkomst is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen of 
de klimaatsomstandigheden bij de koper. 
3. Elke eventuele garantie van de zijde van de verkoper vervalt, indien de koper 
de zaken bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken 
of onjuist gebruikt.

Artikel 12 Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als 
mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan 
de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het 
  overeengekomene;
- of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of –  
   indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een 
   normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze 
binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, aflever-
bon en/of factuurgegevens aan de verkoper te melden. 
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 werkdagen na ontdekking 
schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens te mel-
den aan verkoper. 
4. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de verkoper of een derde deze 
kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aan-
zien van het gebruik van de zaken en, in geval van doorverkoop van de zaken, van 
zijn kopers. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, 
wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. 
5. In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de ra-
sechtheid, de raszuiverheid en de technische zuiverheid kan op verzoek van één 
der partijen een (her)keuring plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in 
Roelofarendsveen, Nederland, op kosten van ongelijk. De herkeuringstoets wordt 
uitgevoerd op basis van een erkend monster. De uitslag van deze (her)keuring bindt 
beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van 
deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 16 genoemde instanties.

Artikel 13 Informatievoorziening
1. Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend 
karakter. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn 
zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. De verko-
per aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aanspra-
kelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te 
beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de 
lokale omstandigheden te worden gebruikt. 
2. Bij de door verkoper gegeven informatie wordt onder ‘immuun’ verstaan: het ras 
is onvatbaar voor een bepaalde ziekte (onvatbaar is een absoluut begrip); onder 
‘resistent’ wordt verstaan: het vermogen van de plant om de ontwikkeling van een 
bepaalde ziekte of bepaalde vormen van deze ziekte tegen te gaan of te bemoeilij-
ken; onder ‘tolerant’ wordt verstaan: het vermogen van de plant om een bepaalde 
ziekte of een schadelijke milieufactor te verdragen, met geringe nadelige effecten 
op de groei en de productie; onder ‘vatbaar’ wordt verstaan: het onvermogen van 
de plant om de groei of ontwikkeling van een bepaalde ziekte of schadelijke milieu-
factor te hinderen of tegen te gaan.

Artikel 14 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de 
verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder 

zullen, indien en voor zover de omstandigheden de nakoming onmogelijk maken 
of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan 
die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper, 
een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand 
brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet 
voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de verkoper 
afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 
2. De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij 
door overmacht niet of niet tijdig kan leveren. 
3. Indien de overmacht langer dan 21 dagen duurt, zijn beide partijen gerech-
tigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige 
schadevergoeding.

Artikel 15 Conversie 
Indien een bepaling uit deze Verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig is, treedt 
voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling 
die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen 
zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in 
redelijk overleg te treden. In dat geval behouden de overige bepalingen in deze 
Verkoop en Leveringsvoorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 16 Geschillenbeslechting
1. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil 
worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse 
van de verkoper, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 17 gekozen recht 
dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren. 
2. In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling over-
leg, of anders middels mediation, tot een oplossing trachten te komen, alvorens 
partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke rechter 
voorleggen. 3. Verkoper blijft te allen tijde bevoegd de koper te dagvaarden voor 
de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van 
toepassing. 
2. Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd, is bovendien van 
toepassing de ‘United Nations Convention on the International Sales of Goods’ 
(het Weens Koopverdrag), voor zover dit niet afwijkt van deze voorwaarden en 
voor zover het niet in strijd is met het dwingend recht van het land van de verkoper.
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Disclaimer
De Bolster biologische zaden (De Bolster bv) heeft deze catalogus met veel zorg en vakkundigheid samengesteld.

Deze catalogus is uitsluitend bedoeld om algemene informatie omtrent De Bolster producten aan de gebruiker te verstrekken en de gebruiker dient deze informatie te 
gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de plaatselijke omstandigheden.

Aan deze catalogus en de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Bolster accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie 
in deze publicatie.

© 2022, De Bolster. Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht. De informatie mag niet op enigerlei wijze worden gekopieerd of verveelvoudigd.

De Bolster biologische zaden
Oude Oenerweg 13
8161 PL Epe 
Nederland

Tel. +31 (0)578 621 433
info@bolster.nl
www.bolster.nl




