
Beste bloemenlie ebbers,

DeDe tulpen zijn weer gebost, de kas is opgeruimd en de grond wordt op dit moment 
gestoomd voor de volgende teelten. Volgende week beginnen we alweer met de oogst 
van violieren, iets later dan voorgaande jaren, maar het ziet er naar uit dat de kwaliteit 
zeer goed is. Ook dit jaar telen we weer 6 kleuren, namelijk: wit, crème, rood, roze, 
lavendel en paars.  De oogst vindt plaats in de periode april tot en met juli.  Vanaf week 
38 hebben wij ook nog een aantal weken de kleuren wit en lavendel, als er zaad 
voorhanden is komt er ook een deel roze. Onze  standaard is 60 stuks van één kleur in een 
fust,fust, en lengte 55 cm. Mocht u iets anders in gedachten hebben; wij maken graag 
bestellingen op maat.

Voor de derde keer hebben we een proef met ledlampen boven de violieren hangen, de 
resultaten zijn evenals voorgaande jaren heel goed. Het grote verschil met de andere 
proeven is dat deze lampen aanzienlijk goedkoper zijn, het lijkt erop dat de toepassing in de 
praktijk nu niet lang meer op zich zal laten wachten. 

Neem ook eens een kijkje op: www.firmabosdijk.nl. En bekijk daar alle informatie over ons 
bedrijf en heel veel foto’s.

Wij streven zoals altijd naar de beste groeiomstandigheden en kwaliteit. Bij de start van een Wij streven zoals altijd naar de beste groeiomstandigheden en kwaliteit. Bij de start van een 
nieuw product zullen wij u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons 
bedrijf. Neem voor meer informatie over aantallen en beschikbaarheid even contact met ons 
op of raadpleeg de wekelijkse info van:  www.summerflowers.nl. 

Afmelden klik hier.

Met fleurige groeten,
Bram Bos & Jan van Dijk
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