
SERINGEN
 2022

 Alles leverbaar in  
100% recyclebare pot (PP) 

 in de kleur ‘dark beige’



 

Syringa vul. ‘Adelaide Dunbar’

Syringa vul. ‘And.an Ludwig Späth’

Syringa vul. ‘Beauty of Moscow’

Syringa vul. ‘Belle de Nancy’ 

Syringa vul. ‘Charles Joly’

Syringa vul. ‘Duc de Massa

Syringa vul. ‘Esther Staley’

Syringa vul. ‘Lavender Lady’

Syringa vul. ‘Michel Buchner’

Syringa vul. ‘Mme Antoine Buchner’

Syringa vul. ‘Mme Lemoine’

Syringa vul. ‘Nadezhda’  

Syringa vul. ‘Paul Deschanel’

Syringa vul. ‘Primrose’

Syringa vul. ‘Ruhm von Horstenstein’

Syringa vul. ‘Sensation’

Syringa vul. ‘Souv. d’Alice Harding’

Syringa vul. ‘Victor Lemoine’

Syringa vul. ‘Violetta’

Syringa vul. ‘Znamya Lenina’         

magenta-rode, gevulde bloem

paarse enkele bloem

wit, in knop lichtpaars, gevulde bloem

lichtlila, gevulde bloem

purperrode, gevulde bloem

lila-blauwe, gevulde bloem

donkerroze, enkele bloem, rijkbloeiend

rose-paarse, enkele bloem

blauw-lila gevulde bloem

licht-paarse, gevulde bloem

witte, gevulde bloem

lichtblauw, gevulde bloem

lila-blauw gevulde bloem

(Prim)geel, gevulde bloem

paars, enkele bloem (bloeirijkste paarse sering)

purperrood met witte rand, enkele bloem

witte, gevulde bloem (bloeirijkste witte sering)

blauw-lila gevulde bloem

violet-lila, gevulde bloem

purperrood, enkele bloem (meest donkere bloem)

2-3m

2,5-3,5m

2-3m

2,5-3,5m

2,5-3,5m

2-3m

2,5-3,5m

2-3m

2,5-3,5m

2,5-3,5m

2-3m

2-3m

2-3m

2-3m

2-3m

2,5-3,5m

2-3m

2,5-3,5m

2,5-3,5m

2-3m

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

SOORT KLEUR
GROEI-
HOOGTE

PREMIUM 
SELECTION 
BESCHIKBAAR

SYRINGA VULGARIS

Paul Deschanel

parfumdenature.com

SYRINGA VULGARIS

2-3m

SUN V -40 C
LARGE

312248

SYRINGA 
VOLLEGROND 
BESCHIKBAAR

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dit zijn de meest ‘bekende ’seringen, met name om hun typis-

che seringengeur. De seringen staan in bloei van half april tot 

en met mei. De bloemen verspreiden een aangename zoete 

geur. Ze zijn enkel of dubbel (gevuld) en vormen grote bloem-

pluimen. Na enkele jaren komen de planten tot volle bloei. De 

planten hebben hartvormige bladeren. De volwassen hoogte 

varieert per soort van 2 tot 3,5 meter. 

SYRINGA VULGARIS
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Agnes smith

parfumdenature.com

SYRINGA VILLOSAE

1,6-2,0m

SUN V-VI -40 C

312248

Syringa (V) ‘Agnes Smith’

Syringa (V) ‘Lark Song’

Syringa (V) ‘Minuet’ 

Syringa (V) ‘Miss Canada’

Syringa (V) ‘Red Wine’

Syringa (V) ‘Royalty’

Syringa (V) ‘Tammelan Kaunotar’ 

Syringa (V) ‘Telimena’        

witte bloem, rijkbloeiend eind mei-juni

lichtroze bloem, rijkbloeiend eind mei-juni

lichtpaarse bloem, rijkbloeiend eind mei-juni

donkerroze bloem, rijkbloeiend eind mei-juni

roodpaarse bloem, rijkbloeiend eind mei-juni

paarse bloem, rijkbloeiend eind mei-juni

witte bloem over hele tak, rijkbloeiend

zachtroze, zeer opvallend groot blad, rijkbloeiend

1,6-2m

1,5-1,8m

1,2-1,5m

1,6-2m

1,6-2m

1,5-1,8m

1,5-1,8m

1,6-2m

SOORT KLEUR
GROEI-
HOOGTE

PREMIUM 
SELECTION 

BESCHIKBAAR

SYRINGA VILLOSAE

SYRINGA VILLOSAE

Deze groep seringen vormt al op jonge leeftijd talrijke bloe-

menpluimen. Vanaf mei tot in juni zijn deze soorten dan ook te 

verkrijgen als rijkbloeiende, compacte planten. Ze verspreiden 

een pittig, gekruide geur. De planten hebben langwerpige 

bladeren. Als volwassen planten bereiken zij een hoogte, 

variërend per soort, van 1,2 tot 2 meter. 

√

√

√

√

√

3



 

MINI SERING LICENTIE® SOORTEN

 

Syringa ‘Josée’ 

Syringa meyeri ‘Palibin’  

Syringa persica ‘Alba’       

rijkbloeiend, lila roze, sterke nabloei in augustus

kleinbladig, compact, lichtroze-paarse bloem

zuivere witte bloemen over gehele tak, fijn blad

1,2-1,5m

0,8-1m

1,2-1,5m

√

√

SOORT KLEUR
GROEI-
HOOGTE

PREMIUM 
SELECTION 

BESCHIKBAAR

MINI SERING

Syringa BLOOMERANG® ‘Dark Purple’

Syringa BLOOMERANG® ‘Pink Perfume’

Syringa ‘Sugar Plum Fairy’® 

Syringa ‘Tinkerbelle’®   

uniek donkerpaars, sterke herbloei in augustus

uniek roze, zeer rijkbloeiend gedurende hele zomer

rijkbloeiend  roze, sterke herbloei in augustus

kleinbladig, rijkbloeiend, rood

1,2-1,5m

0,6-0,8m

1-1,2m

1,2-1,5m

√

√

√

SOORT KLEUR
GROEI-
HOOGTE

PREMIUM 
SELECTION 

BESCHIKBAAR

De compacte groei maakt deze seringen bij uitstek geschikt 

voor in een pot op het terras. Enkele soorten zijn bovendien 

ook geschikt om een heerlijk geurende en laagblijvende haag 

te vormen. De mini seringen bloeien in april-mei en hebben 

een zoete geur en een enkele soort geeft in augustus een  

extra herbloei. Zonder (vorm)snoei kunnen de planten,  

afhankelijk van het soort, 0,8 tot 1,5 meter worden.

MINI SERING

MINI SERING LICENTIE® SOORTEN
Deze seringen hebben een bijzondere kleur of bijzondere 

eigenschap en mogen alleen tegen een royalty-vergoeding 

worden vermeerderd.  De soorten zijn compact en bij uitstek 

geschikt voor in een pot op het terras. Enkele soorten zijn 

bovendien ook geschikt om een heerlijk geurende en laagbli-

jvende haag van te vormen. De eerste bloeiperioden is in  

april-mei , maar een enkele soort heeft een sterke tweede 

bloei in augustus of bloeit zelfs gedurende de hele zomer. Ze 

hebben een heerlijke zoete seringengeur. De hoogte van de 

volwassen planten varieert per soort tussen 0,6 tot 1,5 meter. 
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Dark PurPle

parfumdenature.com

SYRINGA BLOOMERANG®

1,2-1,5m

SUN V+VIII -35 C

312248

reBlOOMINGMINI lIlaC      



 

Syringa chin. ‘Bicolor’

Syringa chin. ‘Lilac Sunday’

Syringa chin. ‘Saugeana’

Syringa micr. ‘Superba’

Syringa patula ‘Miss Kim’ 

Syringa ‘Pinnatifolia’

(Chinese sering) witte bloem met lila hart 

(Chinese sering) roze bloemen over gehele tak

(Chinese sering) paarse  bloem

rijkbloeiend purper roze, sterke nabloei in augustus

kleinbladig, langzame groei, roze bloempluimen

blad lijkt op Sorbus, witte, enkele bloem 

2-3m

1,6-2m

2-3m

1,5-1,8m

1,5-1,8m

2-3m

SOORT KLEUR
GROEI-
HOOGTE

PREMIUM 
SELECTION 

BESCHIKBAAR

BOTANISCHE SERING
Dit is een verzamelnaam van diverse seringen, met uiteen-

lopende soort-specifieke eigenschappen. Van sierlijk over-

hangende takken tot een mooie afschilferende bast of mooi 

gevormde bladeren. Deze soorten bloeien in april-mei, maar 

een enkele soort heeft een sterke tweede bloei in augustus.  

Ze verspreiden allemaal een aangenaam zoete geur.  

De eind-groeihoogte varieert tussen de 1,5 en 3 meter.

BOTANISCHE SERING
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Hieronder vallen planten met een extra zware sortering. Deze 

sortering hebben we gemaakt van een geselecteerd sortiment 

in 5 liter potten. Deze planten worden voorzien van een extra 

groot etiket met duidelijke uitstraling op de geurbeleving. Een  

‘kwaliteits’-vlinder, boven in de planten bevestgd maakt het 

compleet. Voor de consument wordt de keuze overzichtelijk 

gemaakt door het sortiment in gebruiksmogelijkheden te pre-

senteren: LARGE, MEDIUM, SMALL.   

Dit, samen met diverse POS-materialen en een website met  

consumenteninformatie maakt het een succesvol concept.

PREMIUM SELECTION
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Syringa ‘Josée’

Syringa ‘Tinkerbelle’ ®

Syringa BLOOMERANG® ‘Dark Purple’

Syringa BLOOMERANG® ‘Pink Perfume’

Syringa meyeri ‘Palibin’

Syringa (V) ‘Minuet’

rijkbloeiend, lila roze, sterke nabloei in augustus

kleinbladig, rijkbloeiend, rood

uniek donkerpaars, sterke herbloei in augustus

uniek roze, rijkbloeiend gedurende hele zomer

kleinbladig, compact, lichtroze-paarse bloem

lichtpaarse bloem, rijkbloeiend eind mei-juni

1,2-1,5m

1,2-1,5m

1,2-1,5m

0,6-0,8m

0,8-1m

1,2-1,5m

Small

Small

Small

Small

Small

Small

SOORT KLEUR
GROEI-

HOOGTE

PREMIUM 
SELECTION 

BESCHIKBAAR

PREMIUM SELECTION SMALL

 

Syringa (V) ‘Agnes Smith’

Syringa (V) ‘Lark Song’

Syringa (V) ‘Miss Canada’

Syringa (V) ‘Royalty’

witte bloem, rijkbloeiend eind mei-juni

lichtroze bloem, rijkbloeiend eind mei-juni

donkerroze bloem, rijkbloeiend eind mei-juni

paarse bloem, rijkbloeiend eind mei-juni

1,6-2m

1,5-1,8m

1,6-2m

1,5-1,8m

Medium

Medium

Medium

Medium

SOORT KLEUR
GROEI-

HOOGTE
PREMIUM  

SELECTION

PREMIUM SELECTION MEDIUM

 

Syringa vul. ‘And.an Ludwig Späth’

Syringa vul. ‘Beauty of Moscow’

Syringa vul. ‘Charles Joly’

Syringa vul. ‘Michel Buchner’

Syringa vul. ‘Mme Lemoine’

Syringa vul. ‘Nadezhda’

Syringa vul. ‘Primrose’

Syringa vul. ‘Ruhm von Horstenstein’

Syringa vul. ‘Sensation’

Syringa vul. ‘Souv. d’Alice Harding’

paarse enkele bloem

wit, in knop lichtpaars, gevulde bloem

purperrode, gevulde bloem

blauw-lila gevulde bloem

witte, gevulde bloem

lichtblauw, gevulde bloem

(Prim)geel, gevulde bloem

paars, enkele bloem (bloeirijkste paarse sering)

purperrood met witte rand, enkele bloem

witte, gevulde bloem (bloeirijkste witte sering)

2,5-3,5m

2-3m

2,5-3,5m

2,5-3,5m

2-3m

2-3m

2-3m

2-3m

2,5-3,5m

2-3m

Large

Large

Large

Large

Large

Large

Large

Large

Large

Large

SOORT KLEUR
GROEI-

HOOGTE
PREMIUM

 SELECTION

PREMIUM SELECTION LARGE
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