
Beste bloemenlie ebbers,

Violier
De laatste violieren worden de komende twee weken geoogst, we zijn heel tevreden over de 
opbrengst dit jaar.
In het najaar (vanaf week 38) zullen we weer een aantal weken violieren hebben, naast wit en
lavendellavendel nu ook roze. We blijven zoeken naar meer kleuren die geschikt zijn voor deze 
periode.

Trachelium
De eerste Trachelium staat al weer acht weken in de kas, over een week gaan weer oogsten.
Dit jaar hebben we de  kleuren wit, blauw en paars. Elke week ongeveer 20.000 stuks per 
kleur. 
OndanksOndanks de positieve reacties die we vorig jaar vooraf kregen hebben we de kleur rood weer 
uit het programma geschrapt, we hebben deze kleur vorig jaar het hele seizoen in kleine 
aantallen erbij gehad, maar hij werd onvoldoende betaald.
We doen ons uiterste best om een lengte van 70 cm te halen, dat is in de zomer  niet altijd 
even gemakkelijk. Heeft u liever een kortere lengte in dezelfde kwaliteit laat ons dat dan even
weten, we maken ze graag iets korter. Ook is het mogelijk om twee of drie kleuren(naar eigen
wens in te vullen) in een container te bestellen. 
DeDe spint bestrijden we ook dit jaar weer biologisch met Amblyseius Californicus, hierdoor is 
het mogelijk een goed product te telen vrijwel zonder chemische gewasbeschermings- 
middelen. 

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 Summerflowers.nl. 

Wilt je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan Wilt je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan hier weten.

Met fleurige groeten,
Bram Bos & Jan van Dijk
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