
Nieuwe Roselily foto´s

Dit jaar zijn er nieuwe unieke Roselily rassen beschikbaar in de kleuren; wit, fel roze en licht
roze. Er zijn prachtige foto’s gemaakt van deze rassen van geweldige kwaliteit. Ook de
testresultaten van onze eigen proefkas worden weergegeven onder de foto ieder ras. Klik
hier om ons volledige Roselily assortiment te bekijken.



Nieuwe inpaklijn

Wij gaan onze huidige inpaklijn vervangen en zijn enorm blij met de vele voordelen die dit
met zich meebrengt voor alle betrokken partijen. Onze nieuwe inpaklijn wordt volledig
geautomatiseerd, dus dit is ook van toepassing op het scannen, stickeren, banderen etc. Het
grote voordeel van onze nieuwe inpaklijn is dat we sneller in kunnen pakken, de dompeltijd
langer zal zijn en dat de kwaliteit van het inpakken nog beter zal worden. Dit laatste omdat
de manier van vullen ook verandert, dus het veenmosveen zal beter verdeeld worden in de
kist.

O.T. Amarossi® is veelbelovend

Amarossi® is een van de VandenBos favorieten in het donkerroze O.T.-segment. De lelie
heeft een goede knoppresentatie en is een gezonde groeier. De broeisnelheid van Amarossi®
is met 12 weken snel te noemen. Bent u geïnteresseerd in deze prachtige O.T.? Neem dan
contact op met uw vertegenwoordiger.



Inzichten Zuidelijk halfrond oogst 2016

De kwaliteit van de Chileense bollen maakt nog steeds een stijging door en presenteren
zichzelf beter dan vorig jaar. Het gemiddelde virus level is gedaald en de kwaliteit van de
bollen is goed. Er was minder groei in de Orientals en zijn alleen beschikbaar in kleine maten.
De OT’s maakten een normale groei door en hadden een goede opbrengst. Dit is een
algemene observatie en niet op regio gebaseerd.

Teeltgidsen online

Op onze website hebben we teeltgidsen beschikbaar gesteld voor zowel snij –als potlelies.
We bieden deze aan in zes verschillende talen (Engels, Spaans, traditioneel Chinees, simpel
Chinees, Vietnamees en Russisch). U kunt ze vinden op onze website onder de knop
“Downloads”, of klik hier om de teeltgidsen direct te downloaden.




