
Genieten van de laatste bloeiperiode

De zomer is voorbij. Het was een bijzonder warme en zeer droge 
periode. Als u, zoals we u dat hebben aangeraden, uw rozelaars 
regelmatig (iedere week) heeft besproeid, dan heeft u wellicht kunnen 

genieten van een schitterende bloei.
Indien het droge weer blijft aanhouden, dient u verder te gaan met de 
besproeiing gedurende de laatste weken van september om de bloei van uw 
rozelaars nog een tijd te verlengen.

De Rozenkwekerij en -Tuin
Op het einde van deze maand, staan de rozelaars 
nog mooi in bloei; zowel in de kwekerij als in 
de tuin. U heeft nog de gelegenheid om ons een 
bezoekje te brengen en te kunnen meegenieten van 
de intensiteit van de parfums en de groei en van de 
kleurenschakeringen.

In de kwekerij, kunt u nu nog kiezen tussen rozelaars 
in potten die zich goed ontwikkeld hebben en die u 
nog kunt planten. U wint hierbij makkelijk één jaar van 
bloei in uw eigen tuin. 

Indien u in de lente een klimmende rozelaar geplant 
heeft, is het nu het moment om daar een clematis 
aan toe te voegen. In de nog warme grond kunnen de 
clematissen makkelijker tot groei komen.
Onze jongste assortiment van clematissen is 
beschikbaar en degenen die we u momenteel 
aanbieden zijn nog in bloei.
.

De rozenkwekerij is iedere 
zaterdag en zondag open van 10 tot 18u



Ontdek binnenkort 
onze nieuwe selectie 

van Rozelaars

Xantip, een nieuwe rozelaar reeds geapprecieerd in de rozenkwekerij.

Trucjes en Sluwheden 
van de rozelaarkwekers
Ten einde problemen en ziektes te 
vermijden, dient u het gebladerte 
te pulveriseren met een mix van 
½ water en de ½ half afgeroomde 
melk. Dit mengsel brengt op het 
gebladerte een vetachtige laag aan 
die de ziektekiemen afstopt en op 
afstand houdt. Een methode die we 
met succes konden uittesten op de 
rozelaars die de reputatie hebben 
gevoelig te zijn aan ziektes. Met deze 
methode konden we bijvoorbeeld 
weer beginnen met de cultuur van de 
broze rozelaar Cardinal Hume.

In september/oktober dient u vooral 
te vermijden om uw rozelaars te 
snoeien. Beperk er u toe om de 
planten lichtjes te reinigen door het 
dorre hout te verwijderen. Dit is ook 
de ideale periode om u rozelaars 
een handvol Patenkali te schenken. 
Dit product zorgt ervoor dat het rijp 
worden van het hout sneller gaat en 
het voorkomt zo ook toekomstige 
schade aan al te tengere takken 
ingeval het vroeg moest gaan 
vriezen.

Behandeling Rozelaars
Dit seizoen hebben we 
een ander programma van 
behandeling gevolgd ten einde de 
behandelingen eens af te wisselen 
om onze omgeving en onze longen 
te vrijwaren. Dit minder chemische 
programma gaf ons gehele 
voldoening en we geven het u 
graag mee:

Februari: Bouillie Bordelaise
Maart/April: Rosabel
Mei/juni: ‘‘Purin Special Rosiers’’
Juni/juli: Rosabel
Augustus: ‘Purin Special Rosiers’’
September: Rosabel

We gebruikten ‘Purin Special 
Rosiers’ dat bestaat uit 
paardemest met de bedoeling de 
planten sterker te maken door hen 
zo de noodzakelijke mineralen en 
oligo-elementen te geven.

 

We hebben tijdens de maand 
augustus veel gereisd om 
nieuwe variëteiten uit te kiezen 
die in onze volgende catalogus 
opgenomen zullen worden. 
Deze zal u in geuren en 
kleuren voorgesteld worden in 
de maand oktober. We hebben 
daarbij ook de variëteiten 
verwijderd die ons geen 
voldoening gaven bij tests in 
onze eigen tuinen of in die van 
onze klanten. Zo hebben we 
ruim veertig variëteiten uit het 
assortiment weggenomen.



Home Sweet Rose

Boutiek van decoratie
met als thema de Roos

Mireille is met plezier bezig aan de voorbereiding 

en presentatie van kleine schitterende objecten in 
haar boetiek Home Sweet Rose. 

De boetiek “ Kleine decoratie- en geschenkartikelen 

met de Roos als thema” opent offi cieel haar deuren 

in oktober en zal iedere vrijdag open zijn van 

14 tot 19 uur. (ook toegankelijk op zaterdag en zondag 

tijdens de openingsuren van de kwekerij)



Als u ons een bezoek 
brengt, kunt u nu al 
in onze kwekerij een 
nieuwe verzameling 
van aardewerk 
en tuindecoratie 
ontdekken, die 
met veel zorg werd 
samengesteld.
.



Gedurende de hele maand oktober zal een korting van 
10% gegeven worden door een simpele print van deze 
pagina en dit op de hele tuin- en huisdecoratie.

Welkom in de boetiek ‘Home 
Sweet Rose’ iedere vrijdag 
van 14u tot 19u.

«We wensen u bij deze een 
mooie herfst toe met veel 
projecten en hoop». 
Mireille & Philippe


