Aanbiedingen vanaf 3 maart t.e.m. 14 maart 2021.
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Viooltjes
12 + 6
GRATIS
VIOOLTJES

0.55
per stuk

2+1

GRATIS

1

SUBSTRAL
UNIVERSELE
POTGROND
40l

6.95
per stuk

2+1

GRATIS

1

op het volledige
assortiment Somers®
groente- en
bloemenzaden

1

Mixen mag. De goedkoopste verpakking is gratis.
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Verschillende soorten

2.00
per stuk

+ GRATIS

+ GRATIS

DCM Vloeibare
Meststof
Groenten &
Kruiden 2

DCM Bio
Anti-Slak 1

DCM MESTSTOF
GROENTEN & FRUIT
20 KG - VOOR 250 M2

DCM POTGROND
GROENTEN &
KRUIDEN
60 L

100 % organische meststof
met een hoog kalium-gehalte
voor dikke, stevige, gezonde
en smaakvolle groenten,
kruiden en vruchten.
Toepasbaar in de biotuin.
Samengestelde organische
meststof NPK 6-3-12 waarin
bacteriën gemengd zijn.

Aangepaste
samenstelling voor het
kweken van groenten
en kruiden in potten of
in m² bakken.

29.25

11.85
per stuk

1

per stuk

1 bus DCM Bio Anti-Slak 500 g GRATIS (t.w.v. € 10,50) — 2 GRATIS 1 flesje DCM Vloeibare Meststof Groenten & Kruiden 400 ml GRATIS bij aankoop van 2 zakken DCM potgrond groenten & kruiden 60 L (t.w.v. € 4,95)

KRUIDENPLANTEN

2
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Heb je niet veel
ruimte in de tuin of
ontbreekt het je aan tijd?
In een bak op hoogte
leg je moeiteloos je eigen
mini-moestuintje aan en
kan je toch genieten van
zelfgekweekte sla of
verse tomaatjes!

MOESTUINBAK
120 x 60 x 87 - 110 l

99.00
per stuk

PLANTENSCHEPJE
LUK2K

10.99

6.99
per stuk

Tip van de tuinkabouter
WANNEER POOTAARDAPPELEN
PLANTEN?
Vroege plantaardappelen kun je vanaf maart
planten. Dit is uiteraard wel afhankelijk van
het weer. Onderstaande kun je als richtlijn
aanhouden:

PLANTAARDAPPELEN
vanaf

1.25
per kg

» Vroege aardappelen planten van begin
maart tot half april. Oogsten na ca.
90 dagen

GLORIA - VROEG

» Middenvroege aardappelen planten van
half maart tot eind april. Oogsten na
ca. 100 dagen
» Late aardappelen planten van begin april
tot eind mei. Oogsten na ca. 120 dagen
Vroege aardappelen hebben het minst last
van ziektes, aangezien deze veelal later in
het seizoen optreden.

CHARLOTTE - MIDDEN

Als je pootaardappelen voorkiemt (4 weken
voor planten in het licht zetten en op
kamertemperatuur brengen, zodat ze korte,
paarse scheuten krijgen) zijn de aardappels
ongeveer 2 weken eerder oogstbaar.

DESIRÉE - LAAT

1

1 bus DCM Bio Anti-Slak 500 g GRATIS (t.w.v. € 10,50) — 2 GRATIS 1 flesje DCM Vloeibare Meststof Groenten & Kruiden 400 ml GRATIS bij aankoop van 2 zakken DCM potgrond groenten & kruiden 60 L (t.w.v. € 4,95)

moestuin

3
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gazon
STROOIWAGEN
WE330

36.99

25.99
per stuk

SUBSTRAL®
GAZONKALK
20 KG - VOOR 200 M2
Gaat de grondverzuring
tegen, zorgt voor een
betere voedselopname
door de planten en
verbetert de grondstructuur. Voor het bekalken
van gazon en siertuin.
Toepasbaar in de biotuin.
Gekorrelde kalkmeststof magnesiumcalciumcarbonaat
(NW 50 - 15 % MgO)

11.65
per stuk

-€4

DCM VITAL-GREEN
GAZON
20 KG - VOOR 500 M2
Evenwichtige en stikstofrijke
gazonmeststof die zorgt
voor een onmiddellijke én
aanhoudende groei van het
gras. Verrijkt met magnesium
en ijzer voor een intens
diepgroene graskleur gedurende
100 dagen. Voor 500 m² gazon.
Samengestelde organischminerale meststof NPK (Mg)
13-3-8 (3) met ijzer (Fe).

38.95

34.95
per stuk

SUBSTRAL® GAZONHERSTEL
GRASZAAD & MESTSTOF 2-IN-1
VOOR 20M2 OF 40M2

SUBSTRAL®
GAZON ANTI-MOS
350M2 + 70M2

2-in-1/ bevat graszaad en meststof
voor het herstellen van beschadigde
gazons en kale plekken. kan gewoon
door het bestaande gazon heen
worden gezaaid. Kiemt binnen 5 dagen.
Mengsel van samengestelde meststof
NPK + (MgO) 8-12-8+(3) (60%) en
zaaizaden (40%). Dosis: 30 g/m²

Dubbel effect op je grasmat:
het mos wordt zwart en sterft
af én het gras wordt gevoed
zodat de plekken waar mos
stond snel terug dichtgroeien.
Samenstelling: NK 14-5 en
14% ijzersulfaat (watervrij),
toelatingsnummer: 7741G/B.

59.95

vanaf

10.95

per stuk

1

per stuk

Onderschotel voor pot 30 en 40 cm.

+ 20%
GRATIS

4

BOT21001_Folder-Voorjaar_210219.indd 4

19/02/2021 09:20

siertuin
BODEMBEDEKKERS
IN SIXPACK

8.95
per stuk

MAGNOLIA
vanaf

9.95
per stuk

ECOPOTS AMSTERDAM
30 CM - 40 CM
grijs, bluestone,
whitestone of terracotta

vanaf

GRATIS

1

29.95
per stuk

onderschotel
vanaf €10.95

WONDER TREE
compacte
fruitboom met
plukgarantie

24.95
per stuk

Nieuw!
TERRASBEZEM
B40M +
HOUTEN STEEL

41.48

16.95

Tip van de
tuinkabouter

GARDENA 3IN1 SET

De Wonder Tree geeft al op
jonge leeftijd gegarandeerd
lekkere vruchten. Het is een echte
‘gemaksboom’ die met weinig
onderhoud eenvoudig in model
blijft. Snoeien is dus bijna niet
nodig! Hij past in iedere tuin en
kan zelfs in een grote pot op je
balkon of terras. De Wonder Tree
is bovendien vorstbestendig en
in hoge mate ziekteresistent.

De Gardena cs Handgereedschapset
is een ideale set om aan de
slag te gaan met het Gardena
combisystem. Hij bevat 3 handige
handgereedschappen die eenvoudig
aan het combisystem handvat
kunnen worden bevestigd.

24.99
per stuk

1

Onderschotel voor pot 30 en 40 cm.

per stuk

5
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1. Manhattan schaal op bord – vanaf € 16.70
2. Pot Saar – Ø 24 cm – € 24.50
3. Planter in fibreclay – geschikt voor indoor en outdoor – vanaf € 24.65
4. Bright stolp koper – h 28,5 x Ø 19 cm – € 28.05
5. Vaas in keramiek – € 17.25
6. Lantaarn in bamboe – 31 cm – € 21.85
7. Planter in fibreclay – geschikt voor indoor en outdoor – vanaf € 32.90
8. Celia kom – € 12.25
9. Planter in keramiek – Ø 7,5 cm – verschillende kleuren – € 2.60
10. Lars pot donkergroen leaf – Ø 16, 20 25 of 29 cm – vanaf € 7.10
6
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TRADESCANTIA

deco

diverse variëteiten

vanaf

7.60
per stuk

STRELIZIA
NICOLAE
vanaf

8.65

MARANTA
LEUCONEURA

per stuk

diverse variëteiten

vanaf

6.50
per stuk

CALATHEA
diverse variëteiten

vanaf

14.45
per stuk

HOWEA
FORSTERIANA

MONSTERA
DELICIOSA

hoogte 80 cm
pot 19 cm

vanaf

vanaf

6.25

30.30

per stuk

per stuk

7
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2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

PRIMULA

1.10
per stuk

TULPEN

5.00
per pak

Zeg het met
een kaartje

BLOEMBOLLEN IN POT
krokus, hyacint, narcis,
blauwe druifjes, tulpen, …

en schenk een cadeaubon!

vanaf

1.50
per stuk

Tip van de bloemist
Gevriesdroogde bloemen worden bevroren. Daarna

wordt het vocht onttrokken. Dat is een natuurlijk procedé
waardoor de oorspronkelijke vorm, structuur en kleur van
de bloem bewaard blijft. De bloemen blijven minstens
6 maanden tot zelfs enkele jaren mooi.

Gestabiliseerde bloemen ondergaan een chemisch
proces waarbij het vocht vervangen wordt door glycerine,
water en kleurstof. Daardoor krijgen ze een felle kleur.
Ook deze bloemen blijven jaren mooi en zijn bovendien
flexibel en dus makkelijker te verwerken.
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Tuincentrum Botanica
Brusselsesteenweg 379
3020 Veltem - Beisem
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TUINCENTRUM

BOTANICA

Di - Za: 9u - 18u
Zo: 9u - 13u
Ma: gesloten
tuincentrumbotanica.be
instagram tuincentrumbotanica
facebook Tuincentrum Botanica

N34

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 03/03/2021 t.e.m. zondag 14/03/2021 en dit
zolang de voorraad strekt. Acties niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen.
Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Verantwoordelijke uitgever:
Tuincentrum Botanica - Brusselsesteenweg 379 - 3020 Veltem-Beisem.
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