Tafeldruif : Muscat Bleu
Grote blauwe tafeldruif
Geeft grote trossen met ovale, knapperige druiven met een aangenaam
kruidige muskaatsmaak.
Groeikrachtig, bezit een goede resistentie tegen echte en valse meeldauw.
Rijpheid : eind augustus / begin september

Tafeldruif : Phillip
Donkerblauwe buitendruif met zéér spitstoelopende bessen , zeer mals en
knapperig.
Sterke gezonde groeier, bezit goede resistentie
Goed vorstbestendig
Rijpheid : vanaf midden oktober

Tafeldruif : Nero
‘Nero’ geeft tamelijk grote tot grote ovale blauwe bessen aan middelgrote
compact gevormde trossen.
De bessen hebben stevig vruchtvlees met een zeer goede smaak.
Er wordt beweerd dat de bessen van ‘Nero’ een extra hoog gehalte hebben
aan resveratrol, waar in recente medische literatuur diverse gunstige effecten
voor de gezondheid aan worden toegekend.
Rijpheid : rijpt in de tweede helft van september .
Door de compact gevormde trossen kunnen ze beter niet te lang aan de stok
blijven hangen als ze eenmaal zijn gerijpt.
Goede resistentie tegen valse meeldauw en redelijke resistentie tegen echte
meeldauw.
‘Nero’ is zeer geschikt als tafeldruif, maar ook voor het maken van sap of wijn.

Tafeldruif : Lakemont
Witte pitloze druif voor binnen en buitenteelt.
Zeer geliefd door kinderen, geen pitten
‘Lakemont’ geeft kleine tot middelgrote ronde tot licht ovale bessen met stevig
vruchtvlees, bezitten een neutrale zoete smaak !
Een minder snelgroeiend ras ter vergelijking met de klassieker palatina
Rijpheid : rijpt rond half oktober
In de serre rijp half september

Tafeldruif : Sophie
Deze druif geeft volle trossen.
Middelmatige tot grote ovale geelgroene bessen.
Sterke gezonde groeier die goed bestand is tegen echte en valse meeldauw.
Rijpheid : laat afrijpend van half september tot half oktober

Tafeldruif : Katharina
Dit is een zeer nieuw ras, welke pas in 2007 werd geïntroduceerd.
‘Katharina’ geeft zeer mooie grote los gevormde trossen met grote ovale fraai
gekleurde roze bessen.
De bessen hebben stevig vruchtvlees en smaken goed. De trossen hoeven
niet te worden gekrent.
De scheuten van ‘Katharina’ hebben gedurende het groeiseizoen mooie rode
groeitoppen, waardoor de planten ook een zekere sierwaarde hebben.
Rijpheid : vanaf half oktober
Ook geschikt voor de teelt in serre !

Tafeldruif : Palatina
Deze druif geeft mooi geschouderde trossen met middelgrote ovaal,
goudgele knapperige bessen
De zoete druiven hebben een stevig knapperig vruchtvlees met een sterke
muskaat smaak.
‘Palatina’ heeft een half-opgerichte iets hangende groeiwijze en is daardoor
goed geschikt om over een pergola te laten groeien.
De trossen van ‘Palatina’ hoeven niet gekrent te worden
Rijpheid : vanaf eind augustus / begin september

Serre druif voor koude teelt : Baidor
De baidor druif is een prachtige gezonde groeikrachtige witte druif
met grote tot zeer grote trossen tot 1,2 kg !
De dikke ronde bessen met een ambergele kleur smaken zeer zoet, met
een licht muskaatsmaak.
De trossen beperken en goed krenten is aan te bevelen.
Periode : juli-oktober.

Serre druif voor koude teelt : Royal
De ‘Royal’ produceert grote en zwaar geschouderde trossen met een erg
donkere (donkerblauw tot zwart) en zeer donzige bessen.
De bessen groeien zeer dik uit met een erg fijne aangename smaak.
De meest geteelde variëteit.
Periode : juni (verwarmde serre) - eind november.

Serre druif voor verwarmde teelt :
Muscat D’ alexandrie
Deze druif geeft lekkere zoete, knapperige ambergele bessen met een
typische muskaatsmaak.
Zéér vruchtbaar ras, tot 3 trossen per rank
Tijdens de groei de serre regelmatig verluchten en bij felle zon belommeren !

Wijndruif : Rondo

RONDO, herkomst Tsjechië.

Deze blauwe druif heeft een uitstekende weerstand tegen vorst en kan in de
winter -30° C overleven.
Vroeg uitlopen van de scheuten in het voorjaar geeft ook vroege bloei en
vroege rijping.
De bessen kleuren vaak al in augustus en zijn half september goed rijp.
De middelgrote donkerblauwe bessen zijn te gebruiken als tafeldruif maar ook
uitstekend voor wijn.
De wijn is donkerrood een heeft een fruitig boeket met een
bourgognekarakter.
De herfstverkleuring van Rondo is een leuke extra.

Wijndruif : Solaris
SOLARIS, herkomst Duitsland

Een nieuwe varieteit sedert 2001 toegelaten voor wijnbouw.
Uitstekend vorstbestendig.
Solaris rijpt vanaf half september en bereikt zeer hoge suikergehaltes.
Een goede wijnstok voor ons noordelijk klimaat.
De trossen zijn middelgroot en hebben een neutrale smaak.
Zeer geschikt voor een stevige witte wijn.

Wijndruif : Johanniter
JOHANNITER, herkomst Duitsland.

Een witte druif met een uitstekende wijnsmaak (vergelijkbaar met een
Riesling), fruitig en muskaatachtig
Het ras heeft vrij grote bessen aan vrij grote langwerpige trossen.
De bessen kunnen goed als tafeldruif gegeten worden.
Rond eind september zijn de druiven al zoet en worden vervolgens rond half
oktober geoogst voor de productie van witte wijn.
De planten groeien middelsterk en zijn zeer productief. Een trosdunning is
noodzakelijk om de plant niet over te belasten.
Een goede resistentie en een gezonde krachtige groei.

