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KUIPPLANT
CAPPARIS SPINOSA
Capparis spinosa, kappertjes plant, als u de kappertjes wilt
oogsten( voor in pasta saus,salade) zult u de mooie
bloemen helaas moeten missen.
Het zijn namelijk de ongeopende bloemknoppen. Oogst
anders een deel van de kappertjes.
De exotisch ogende bloemen vormen na de bloei
appelkappertjes, deze zijn eveneens eetbaar.
De plant groeit in een rustig tempo.
Read More
SKU: N/A
Prijs: €5.50
Categorieën: Kuipplant, vaste plant
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TRADESCANTIA PALLIDA 'PURPLE
HEART'
Tradescantia pallida 'Purple Heart' ook wel cetcreasea
purpurea genoemd is een vaste groenblijvende kruipend
plant met purperen stengels en iets vlezige bladeren.
De roze bloementjes verschijnen in de oksels. Vandaar dat
ik veelal wat oudere dames "Mozes in het
biezenmandje"hoor zeggen.
Zeer decoratief als kuipplant,let op met vocht in de winter,
de plant kan na 2 jaar al schitterend groot worden. In de
zomer buiten houden, in de winter terugknippen en binnen
vorstvrij houden. De aanbevolen min.temp.van 15 graden
vind ik veel te hoog. We hebben de plant al jaren op deze
manier in onze koude kas. Ook geschikt als kamerplant.
Read More
SKU: N/A
Prijs: €4.00
Categorie: Kuipplant

PLECTRANTUS ARGENTATUS
Plectrantus argentatus heeft groot ﬂuweelachtig blad, is
een must voor in de tuin, doordat zijn kleuren van het
sierlijke blad elke buurplant beter laat uitkomen, blauw is
blauwer, rood is roder naast deze zilvergrijze verschijning,
zijn grote kracht! Niet echt winterhard, of je moet het
treﬀen, er zit veel vocht in de stengels. Neem stekken in
het najaar. Hoogte is 60-80 cm. De bloei is fraai licht
lavendel, maar de grote sierwaarde komt toch echt door
het blad. Maandenlang valt deze grijsaard niet op,
hoogzomer erg mooi en vanaf september verschijnt er een
adembenemende bloei, dan staat hijzelf eens in de
spotlights!
De plant wordt verkocht in een grotere potmaat.
Read More
SKU: N/A
Prijs: €3.50
Categorie: Kuipplant
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LEPECHINIA BELLA
Lepechinia bella met helderblauwe salvia-achtige bloemen
met lange kroonbuis.Het eliptische blad is aromatisch,ik
kan de plant niet passeren zonder even te schurken, het
blad te wrijven en me te verliezen in het aroma. Je proeft
het zelfs op je lippen als je in de buurt komt. Een vrij
compacte heesterachtige groei.Wellicht , zeker met de
afgelopen winters, kan ze op goed doorlatende grond, op
een warme beschutte plek , overwinteren. Het eerste jaar
dan afdekken. Wij behandelen haar in ieder geval als
kuipplant. Evenals haar zus Lepechinia hastata.
Zodra Lepechinia Bella in de zomer bloeit trekt zij alle
aandacht en is de voorraad planten snel uitverkocht.
Read More
SKU: N/A
Prijs: €5.50
Categorie: Kuipplant

BULBINE FRUTESCENS
Bulbine frutescens: is afkomstig uit Zuid-Afrika. Lijkt op
Aloë Vera. Bij kneuzing van het vettige blad komt een
substantie vrij die een medicinale bijwerking kan hebben.
In een compres kan het kneuzingen verzachten, door op
de huid te smeren kan het exzeem milder maken, bij
verbranding brengt het koelte etc.
De plant staat graag in het zonnetje, niet te nat,maar niet
uit laten drogen! De lange aren met prachtige
oranje/geelachtige bloemen, zijn echt uniek! De bloei is
maandenlang. Oude aren verwijderen, dat staat fraaier en
komen er eerder nieuwe.
Zet deze, niet veel voorkomende, blikvanger in een grote
mooie pot, goed in het zicht, desnoods wat hoger. U krijgt
er geen spijt van. Let wel op, de plant is beslist niet
winterhard!
Read More
SKU: N/A
Prijs: €4.50
Categorie: Kuipplant
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VERVEINE
Verveine: ook wel citroenverbena, Lippia citriodora of
Aloysia triphylla genoemd. Een kruid uit de
ijzerhardfamilie,oorspronkelijk uit Chili. Aromatisch gewas
met witte bloei.Voornamelijk gekweekt om rustgevende
thee van te maken van de verse of gedroogde blaadjes.
Het struikje verliest in de winter zijn blad, is niet helemaal
winterhard. De plant tijdens de koude periode behandelen
als kamerplant. Let op met water geven, de plant heeft
een grote waterbehoefte als het zonnig weer is, houdt
echter niet van natte voeten.
(Très courant dans les restaurants en France pour les
personnes qui ne boivent pas de café).
Read More
SKU: N/A
Prijs: €4.50
Categorie: Kuipplant

STACHYS ALBOTOMENTOSA
'HIDALGO'
Stachys albotomentosa 'Hidalgo': afkomstig uit Arizona,
ook wel de 7-up plant genoemd!
(kneus het blad en herinneringen aan vroeger als je in het
weekend frisdrank kreeg, komen naar boven). Aparte plant
die zelden wordt aangeboden. Staat graag een beetje
halfschaduw, is een ﬂinke groeier, zaait zich heel
voorzichtig uit.
De niet alledaagse geweldige zalmkleurige bloei begint in
april en kan wel tot aan oktober doorgaan.
De plant is verkrijgbaar in grote 27 cm/pot, vandaar die €
9,(te groot voor verzending, die moet u zelf komen halen)
Binnen 1 week waren de kleine planten uitverkocht na het
artikel in Groei&Bloei!
Read More
SKU: N/A
Prijs: €4.00
Categorie: Kuipplant
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LEPECHINIA HASTATA
Lepechinia hastata: deze schijnsalvia is afkomstig uit
Hawaii en Californie, dus afdekken of binnenhalen
in de winter. Erg geschikt als kuipplant. Bij aanraking of
kneuzing van het blad komt een heerlijke geur vrij.
De plant groeit gewillig, dus lekker toppen. In de nazomer
en herfst komen uit de rozetten van grote ﬂuweelgrijze
bladeren, pluimen met purperrode buisvormige bloemen.
We hebben tevens Lepechinia bella, een blauwe
nieuwkomer (voor ons) uit Centraal Bolivia.
Read More
SKU: N/A
Prijs: €4.50
Categorie: Kuipplant
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LEONOTIS LEONURUS
Leonotis leonurus: ofwel wild dagga is een imposante en
weinig voorkomende plant. De bladeren werden gerookt
door de hottentotten en Bosjesmannen in zuidelijk afrika
als stimulerend middel. Deze blikvanger staat graag in de
volle zon, beetje schaduw mag.
De plant kan 2 tot 2,5 meter hoog worden. De oranje
spectaculaire bloei begint in augustus en duurt tot in
november. Geliefd bij bijen en vlinders. Meer niet dan wel
winterhard. Neem anders voor de zekerheid wat stekken
aan het eind van het seizoen. Is ook bekend als
leeuwenstaart. Het blad is eliptisch.( Leonotis nepetafolia
heeft hartvormig blad) Van de gedroogde bloemen en blad
zet men thee wat een licht euforisch eﬀect heeft. Wij
verkopen deze gedroogde bloemen.
Read More
SKU: N/A
Prijs: €4.50
Categorie: Kuipplant
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IMPATIENS KILIMANJARI X
PSEUDOVIOLA PALE PINK
Impatiens kilimanjari: natuurlijke hybride uit Oost-Afrika.
Sterft af bij het eerste vleugje nachtvorst maar laat u niet
misleiden,
de plant kan weer uitlopen.Het beste is binnen te laten
overwinteren.Vlijtig liesje bloeit onwaarschijnlijk lang met
een zere fraai witte bloem. Het liefst in de half schaduw, in
de herfst gaat de bloei echt fraai worden.
Dus het is even geduld hebben. We zagen hem bij Derry
Watkins in Chippingham. Ook deze dot ging in een pot en
begon in augustus volop te bloeien, in december binnen
gezet en bloeide in januari nog steeds!
20 oktober 2015 deze foto genomen...schitterend!
Read More
SKU: N/A
Prijs: €3.50
Categorie: Kuipplant

GALVEZIA SPECIOSA 'ISLAND
SNAPDRAGON'
Galvezia speciosa 'Island Snapdragon': vaste wintergroene
plant. Inheems op de Kanaaleilanden van Californië.
Helder rode buisvormige bloemen, die een bron van nectar
zijn voor bijen en vlinders. De bloei is vanaf het late
voorjaar tot aan de vroege herfst. Groeit in de volle zon en
lichte schaduw en wordt ongeveer 60-90 cm hoog.
Verdraagt alle grondsoorten. Het zwakke punt is de
vorstgevoeligheid van deze niet veel voorkomende plant.
Read More
SKU: N/A
Prijs: €3.50
Categorieën: Kuipplant, vaste plant
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COMANTHOSPHACE DEPENDENS
Comanthosphace dependens, syn:Rostrinucula dependens
of Elsholtzia dependens . Oorspronkelijk komt de plant uit
de provincie Guizhou,Shaanxi,Sichuan en Yunnan(China),
op de heuvels tussen de 600 en 2500 meter hoogte. De
plant bloeit later in het seizoen, met hangende prachtige
bloeiwijze. Dit geeft de struik een bijzondere aanblik.
Vandaar ook de naam pagode plant of huilende Buddleja.
Daarbij is de plant bijzonder door de slanke bladeren met
donkergroene bovenzijde en lichtere onderzijde.
Read More
SKU: N/A
Prijs: €6.50
Categorieën: Kuipplant, vaste plant

