
 
 
 
 

LTI Oedelem prijslijst 2021  
 

Bloemendag 1 mei: 08:35 – 16:30 
O.L.H. Hemelvaart 13 mei + Pinkstermaandag 24 mei: gesloten 
Vrijdag 14 mei: volledige dag open 

 

  Elke werkdag open van 13.00u tot 16.30u  
 
  Vanaf maandag 12 april elke werkdag open van 8.35u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u 
  Tijdens weekends:   * zaterdag 24 april (8.35u tot 16.30u) 

 * zaterdag 1 mei (8.35u tot 16.30u)                       
 * zaterdag 8 mei (8.35u tot 16.30u) 
 * zaterdag 15 mei (8.35u tot 16.30u) 
       * zaterdag 22 mei (8.35u tot 16.30u) 

* volgende zaterdagen (9.00u tot 12.00u) 

Bloemen  
     

Eenjarigen: € 0,40/stuk 

Begonia semperflorens Waterbegonia   wit, rood of roze (groen of purperen blad)  

 
Cosmos bipinnatus Cosmea  wit, roze of geel (Xanthos) (bijvriendelijk) 

Impatiens walleriana Vlijtig Liesje  diverse kleuren 

Lobelia erinus Lobelia  gemengd 

Lobularia maritima Alyssum - Zeeschildzaad  wit 

Nicotiana sanderae Siertabak  diverse kleuren 

Petunia 

 

 

   

 

Petunia  diverse kleuren  

Salvia farinacea Meelsalie  donkerblauw 

Tagetes erecta Afrikaantje - grootbloemig  vanillekleurig 

Tagetes patula Afrikaantje  8 kleuren 
 

Pelargoniums: € 0,95/stuk 

Pelargonium FIREWORKS Staander met ingesneden blad 
blad 

scharlakenrood, lichtroze, rood-wit, wit, oranje 

Pelargonium ANGELEYES Geranium karmijnroze, lila, roze, wit, karmijnrood  

Pelargonium peltatum Hanggeranium dubbel en enkel: dieprood, rood, wit, lila 

Pelargonium zonale Staande geranium oranje, rood, dieprood, roze, zalmwit, wit  

 

 

Surfinia (hangpetunia: enkele of dubbele bloem in diverse kleuren) en diversen: € 1/stuk  

Begonia tuberhybrida   Knolbegonia rood, roze, wit-roze, geel 

Kuip-, terras- en balkonplanten: € 1,25/stuk    
Bidens ‘Yellow Charm’   Tandzaad geel (bijvriendelijk) 

Bidens ‘Blazing Volcano’   Tandzaad oranje-geel (bijvriendelijk) 

Bidens ‘Pirate’s Pearl’   Tandzaad wit (bijvriendelijk) 

Bidens ‘Golden Empire’   Tandzaad donkergeel (bijvriendelijk) 

Brachyscome multifida   Australisch madeliefje blauw, wit en roze 

Calibrachoa MILLION BELLS   Mini hangpetunia kleurenpalet 

Cleome spinosa   Kattensnor paars, wit, roze 

Convolvulus sabatius   Blauwe winde hangplant, lilablauwe klokjes 

Cosmos astrosanguinea   Kosmos bordeaux bloemen 

Coreopsis ‘Golden Sphere’   Meisjesogen gele bloem  

Diascia barbarae   Diascia lichtrood, purper, donker zalmroze, oranje 

Dichondra argantea ‘Silver Falls’ 

 

 

Falls’ 

  Zilverregen zilverbladige hanger, bodembedekker voor lange bak 
Erigeron karvinskianus   Canadese fijnstraal wit met roze-rode nuance 

Euphorbia hypericifolia   Wolfsmelk kleine witte bloemetjes, geschikt in gemengde combinatie 

Helichrysum petiolare (lanatum)   Kerrieplant, kooigoed bladplant in soorten, grootbladig, kleinbladig 

Heliotropium arborescens   Tuinheliotroop vanillegeur, paarse bloem 

Lobelia regatta   Lobelia 6 kleuren (blauwe en witte schakeringen) 
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Mecardonia   Mecardonia gele bloem, sterk vergelijkbaar met bacopa 

Nemesia   Nemesia roze, wit, blauw, paars-geel 

Petchoa    Petunia rood, geel, wit 

Plectranthus coleoides   Mottenplant bontbladige variëteit, hangende bladplant  

Portulaca ‘Pazzazz’   Portulaak oranje, roze, wit, vetplantje 

Sanvitalia procumbens   Huzarenknoop donkergeel, lijken op mini-zonnebloemetjes 

Scaevola aemula   Waaierbloem blauw-paars, wit en roze, geen plukwerk, weinig water 

Streptocarpus saxorum   Spiraalvrucht blauw, weinig water en geen water op het blad geven 

Sutera diffusa   Bacopa wit, lavendel, lila, groot- of kleinbloemig 

Tagetes ‘Gold Medal’    Tagetes donkergeel 

Verbena   Ijzerhard diverse kleuren  

Verbena bonariensis    Ijzerhard lilablauwe bloem, bijenplant, +/- 1m 

Grote perkplanten potmaat 13: € 1,50/stuk  

Dahlia   Dwergdahlia diverse kleuren, ook donkerbladig 

Fuchsia   Bellenplant blauw-paars 

Osteospermum ecklonis   Spaanse margriet normale of dubbele, lepelbladige bloem,  diverse kleuren 

Kuipplanten: € 3/stuk 

Alstroemeria    Incalelie diverse kleuren 

Argyranthemum ‘Everest’   Struikmargriet witte bloemen met geel hart 

Gerbera Gerbera roze, wit, oranje 

Terrasplanten in grote potten: € 5/stuk  

Thunbergia alata    Susanne-met-de-mooie-ogen 2 planten/ pot, klimplant geel, oranje, wit, bordeauxrood 

Hangpotten (hanging baskets): € 10/stuk  

 

Groenteplanten (zolang de voorraad strekt) verkrijgbaar vanaf 31 maart  
 

Assortiment kleine groenteplanten in persblok: € 0,15/stuk (witte categorie) 

Kolen     

   Bloemkool 

   Broccoli 

   Rode kool 

   Savooikool 

Peterselie  

Selder  

   Bleekselder 

   Groene selder 

   Knolselder 

   Snijselder 

Sla  

   ‘Lollo Bionda’ 

   ‘Lollo Rosso’ 

   Eikenbladsla 

 

 

 

  Gewone sla 

 

Aardbeien in pot 7,5L: € 10/stuk 
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Assortiment grote vruchtplanten  in potmaat 10,5: € 0,90/stuk      

Aubergine 

Augurk 

Courgette 

Komkommer 

Meloen 

Paprika 

Peper 

Pompoen 

Tomaat 

Geënte groenteplanten (sterker, meer vruchten) in potmaat 13: € 3,50/stuk 
 

Assortiment kruidenplantjes in potmaat 10,5: € 1,25  

Basilicum  

Bieslook 

Dille 

Dragon 

Groene munt 

Koriander 

Marjolein 

Marokkaanse munt 

Oregano 

Rozemarijn  

Salie 

Tijm 

Zuring 

 
Doorlevende planten 
 
Agapanthus africanus Afrikaanse lelie 5L € 10,00 diverse kleuren 

Alchemilla mollis Vrouwenmantel P10,5 € 1,50 bodembedekker, gele bloei 

Campanula portenschlagiana Klokjesbloem P10,5 € 1,25 wit, blauw 

Chrysanthemum leucanthemum Margriet P13 € 1,50 witte margriet 

Echinacea purpurea Zonnehoed P13 € 2,50 verschillende kleuren 

Erodium variabile Reigersbek P10,5 € 1,25 bodembedekker, roze bloem 

Gaura lindheimeri Prachtkaars P13 € 1,50 roze, wit (50% vast) 

Geranium ‘Blushing Turtle’ Ooievaarsbek P9 € 2,50 bodembedekker, zachtroze bloemen 

Geranium ‘Rozanne’ Ooievaarsbek P9 € 2,50 bodembedekker, violetblauwe bloemen  

Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ Lavendel P10,5 € 1,50 lavendelblauwe bloem 

Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’  Prachtriet 3L € 4,75 stevig, hoog siergras 

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ Lampenpoetsersgras 3L € 3,20 laag siergras 

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ Zonnehoed P10,5 € 1,50 gele bloem, zwarte knop 

Salvia ‘Amistad’ Salie P13 € 1,50 blauw, bijvriendelijke plant (50% vast) 

Salvia ‘Coccinea’ Salie P13 € 1,50 verschillende variëteiten 

Salvia ‘Kisses and Wishes’ Salie P13 € 1,50 lichtroze  (50% vast) 

Salvia ‘Love and Wishes’ Salie P13 € 1,50 magentapaarse bloemen (50% vast) 

Teucrium lucidrys Gamander  P10,5 € 1,50 wintergroene compacte sierplant (bijvriendelijk) 

Waldsteinia ternata Goudaardbei P9 € 1,25 bodembedekker 

Zantedeschia aethiopica Aronskelk 5L € 10,00 witte kelken, kan gebruikt worden als snijbloem 
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Potgrond 
 
Potgrond universeel (48l) € 6,50 

Potgrond bloembakken (40l) € 6,50 

Zaai- en stekpotgrond (40l) € 6,50 

Potgrond bloembakken met hydrokorrels en meststoffen (40l) € 7,50 
 
 
 

Voor meer info en foto’s van onze bloemen kunt u terecht op onze webshop: www.ltibedrijf.be 

Voor lokale seizoensgroenten kunt u steeds in onze winkel terecht.  
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