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De laatste jaren is er een groeiende belangstelling naar speciale zaden ontstaan.
Wij hebben, dankzij jaren lange aanwezigheid in Suriname, inmiddels goede contacten
met de indianen en de marons opgebouwd
Bij deze twee, vaak nog vrij traditioneel levende mensen, in het binnenland wonende
bevolkingsgroepen is de kennis van planten en kruiden hoog en ook kunnen ze specifieke
en bijzondere zaden leveren.
Maar ook op ons eigen biodiversiteiten centrum op plantage Kroonenburg verbouwen wij
een aantal planten waaruit we ook speciale zaden kunnen winnen.
Ons zaden assortiment is groeiende.
Wij zijn dan ook steeds bezig om dit assortiment verder uit te breiden.
Het is niet altijd eenvoudig om een tropisch zaad kiemkrachtig te houden. Vaak hebben ze
maar een beperkte kiemkracht, dat wil zeggen dat de zaden niet langdurig bewaard
kunnen worden. Om deze redenen zijn ze ook niet het gehele jaar leverbaar. En andere
redenen van beperkte kiemkracht is dat de temperatuur te laag is.
Ook proberen wij bij de zaden die we leveren een ideaal kweekschema te maken.
In dit schema vertellen wij iets over de natuurlijke omstandigheden zoals, bodemstructuur,
type bodem (klei, zand, enz. enz.) Maar ook informatie over licht en temperatuur. Het
water geven en zelfs wat voor soort water.
Verder geven we informatie over de manier van kweken, de bemesting en dergelijke.
Maar ook de behandeling van de zaden komt aan de orde want dat komt in sommige
gevallen nogal precies.

Onderstaande zaden komen van eigen kwekerij

tropische zaden

Tropische zaden

Morinda Citrofolia (Noni, Didibri-apra)
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Quassia Amara (Kwassi bita)
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