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INLEVEREN VÓÓR 11 april 2017 

 

GERANIUMS AFHALEN tussen 6 en 13 mei 2017 
CHRYSANTEN AFHALEN vanaf 13 mei 2017 

 

BESTELLIJST GERANIUMS 
EN CHRYSANTENSTEK 

2017 



DEZE HELFT NIET INLEVEREN MAAR BEWAREN! 
 
Totaal besteld: 
- Geraniums:  ____________ 
- Chrysantenstek: ____________ 

- Potgrond DCM 40L: ___________ 
- Potgrond DCM 70L: ___________ 

 
CHRYSANTENSTEK 

De chrysantenstekken hebben wij ook dit jaar weer geworteld in kluitjes waardoor u 
iets later kunt planten en de stekken een vlotte doorgroei hebben.  
Chrysantenstekken worden door ons op rasnaam geleverd zodat u niet alleen zeker 
bent van de gewenste bloemkleur, maar ook van bloemvorm, bloeitijd, groeikracht en 
andere raseigenschappen. De planten kunnen 10 dagen na uitplanten getopt worden 
voor een betere vertakking.  
Tijdens het groeiseizoen kunt u het beste bijmesten met DCM ( De Ceuster Meststoffen) 
organische mest met relatief laag stikstofgehalte en hoog kali- en magnesiumgehalte 
(rozen en bloemenmest). Voor de teelt op bedden hebben wij ook de speciale 
chrysantengaas.  

 
GERANIUMS 

De geraniums van deze lijst worden geknopt geleverd, dus nog net niet in bloei. Omdat 
de planten nog volop in de groei zijn slaan ze sneller aan en geven ze een betere 
doorgroei. Terugval in de bloei gedurende de zomermaanden is te voorkomen door 
gebruik te maken van verse potgrond. Als u de bakken afvult met speciale potgrond van 
DCM (De Ceuster Meststoffen) hoeft u gedurende de eerste 100 dagen niet bij te 
mesten. Daarna kunt u bijmesten met vloeibare mest of organische mestkorrel voor 
bloemen van DCM, dus nooit met kunstmest! Deze kan teveel chloor- of restzouten 
bevatten en is te eenzijdig van samenstelling.  
Behalve de beroemde Belgische kwaliteitspotgrond van De Ceuster hebben wij ook 
DCM Ecoterra, biologische potgrond met extra klei, voor een compacte groei en om 
water en voedingselementen beter vast te houden.  
 
Vanaf maart hebben wij ook groenteplanten voor de moestuin in perskluitje. Voor 
bestrijding van ziekten en plagen in de tuin hebben wij milieuvriendelijke middelen op 
plantaardige basis. 
 

* INDIEN BESTELD VOOR 11 april 2017, ALLE GERANIUMS VAN DEZE BESTELLIJST: 
 

6 STUKS VOOR € 4,95 
 
 

AFHALEN tussen 6 en 13 mei 2017 



 
 
 
 
 
 

DEZE HELFT INLEVEREN VOOR 9 APRIL 2016! 
ALLE GERANIUMS 6 STUKS VOOR € 4,95 * 

  
STAANDE GERANIUMS            AANTAL EXEMPLAREN: 
 
Rood                _____________ 
Wit                          _____________ 
Roze                _____________ 
 
DUBBELE HANGGERANIUMS           AANTAL EXEMPLAREN: 
 
Rood                            _____________ 
Roze                            _____________ 
Wit                            _____________ 
Rood - wit                           _____________ 
 
OOSTENRIJKSE HANG            AANTAL EXEMPLAREN: 
 
Rood                _____________ 
Roze                _____________ 
 
 
DCM UNIVERSEEL POTGROND           AANTAL EXEMPLAREN: 
Per zak (40 ltr.) van € 5,35 voor € 4,35           _____________ 
Per zak (70 ltr.) van € 8,45 voor € 6,45               _____________ 
 

 
Voor u als trouwe klant: 

Alleen dit seizoen bij inlevering van deze (ingevulde) bestellijst ontvangt u 
tot 9 april 1 winterharde Oregano of Maggi plant t.w.v. €2,95 GRATIS! 

 
 

LET OP! VERGEET NIET AAN DE ANDERE KANT UW NAAM EN ADRES IN TE 
VULLEN! 

DEZE HELFT INLEVEREN VOOR 11 APRIL 2017 
  
 



CHRYSANTEN AFHALEN VANAF 13 MEI  
ALLE CHRYSANTEN: € 1,75 PER SET VAN ZES STUKS 

 
GROOTBLOEMIGE CHRYSANTENSTEK VOOR BUITENCULTUUR 
 

NR NAAM: OMSCHRIJVING: BLOEITIJD AANTAL BEDRAG: 
    SETS VAN  
    6 STUKS: 
1. CREAMIST GOLDEN Geel, gezonde groei aug. – sept. _________ €_________ 
2. BORNHOLM BRONZE Sterke gezonde groei aug. – sept. _________ €_________ 
3. BREITNER DARK Roze, gevuld augustus _________ €_________ 
4. HANENBURG RED Brons rood eind aug.-sept. _________ €_________ 
5. PANDION PINK helder roze sept. – okt. _________ €_________ 
6. REGAL MIST RED Diep rood sept. – okt. _________ €_________ 
7. MIGOLI YELLOW Geel, vroeg, compact eind aug.-sept. _________ €_________ 
8. JOHN RILEY RED Helder rood, gevuld sept. – okt. _________ €_________ 
9. JA DANK WHITE Zuiver wit sept. – okt. _________ €_________ 
 
TROSCHRYSANTEN VOOR BUITENCULTUUR 

 
10. POMPON RED Helder rood sept. – okt. _________ €_________ 
11.  POMPON BICOLOUR Brons, donker midden sept. – okt.   _________ €_________ 
12. BRIGHT EYE YELLOW Geel, donker midden sept. – okt. _________ €_________ 
13. BEPPIE BRONZE Donker hart sept. – okt. _________ €_________ 
14. BEPPIE PINK Roze Donker hart sept. – okt. _________ €_________ 
15. BEPPIE WHITE Sterke bloem sept. – okt. _________ €_________ 
16. SMOKEY PURPLE Purper compact sept. – okt. _________ €_________ 
17. BRUNO BRONZE Sterke  bloem sept. – okt. _________ €_________ 
18. BELLA PINK Roze, mooi gevuld aug. – sept. _________ €_________ 
19. ELLEN YELLOW Heldergeel gevuld  aug. – sept. _________ €_________ 
20. GOMPIE RED Rood aug. – sept. _________ €_________ 
21.  DANIELLE YELLOW Geel, groen hart okt.  _________ €_________ 
22. CLARETTE WHITE Zuiver wit, snelle groei sept. – okt.. _________ €_________ 
23.  BLENDA SALMON Zalmroze, aparte kleur sept. – okt.. _________ €_________ 
24. ENBEE WEDDING RED Rood  Geel hart aug. – sept. _________ €_________ 
25. ENBEE WEDDING CREAM Crème wit, geel hart aug. – sept. _________ €_________ 
26. YELLOW SATELITE Geel, echte spinchrysant okt. _________ €_________ 
27. BRUNO ROOD Sterke  bloem sept. – okt.. _________ €_________ 
28. LILIAN HOEK Brons aug. – sept. _________ €_________ 
29.  BELLA ORANJE Oranje, mooi gevuld aug. – sept. _________ €_________ 
30. WESSEX PURPLE Rood  Geel hart aug. – sept. _________ €_________ 
 

Naam  : _______________________________________________________________________ 

Adres  : _______________________________________________________________________ 

Postcode : ______________ Woonplaats :___________________________ Tel:_______________  

Email adres      : _______________________________________________________________________ 
Tuincentrum L. Klerks | Peperstraat 27 | 5061 XB Oisterwijk | 013 – 52844445 | www.tuincentrumklerks.nl 

 


