Verzorgingstips rozen en gemengde boeketten
Voor het aller beste vaasleven adviseert Avance Roses de volgende tips zo goed mogelijk
na te leven:
:
1. Gebruik een glazen vaas (deze is 100% te ontsmetten en daarnaast kunt u het
waterniveau beter in de gaten houden);
2. Reinig de vaas vóór gebruik met chloor voor een 100% bacteriële ontsmetting:





De vaas vullen met loeiheet water tot aan de rand;
Flinke scheut chloor in de vaas;
De vaas laten staan tot het water is afgekoeld;
De vaas uitborstelen en omspoelen met koud water.

3. Vul nu de vaas met zo koud mogelijk kraanwater en voeg naar verhouding Chrysal
snijbloemenvoeding toe (de juiste verhouding Chrysal vindt u op de achterzijde van
het zakje voeding).
4. Haal het blad van de steel tot de waterrand en laat de stekels zitten (houdt de steel
zo gaaf mogelijk; ga geen stelen schrappen om het blad en/of de stekels te
verwijderen).
5. Snijdt met een schoon en scherp mes minimaal 2cm van de onderkant van de steel
af (u zorgt daarmee voor een schone verse wond; dit bevorderd de wateropname van
de bloem).
6. Zet de vaas niet op de tocht, naast/boven een radiator, in de buurt van een fruitmand
of in de zon. Heeft u vloerverwarming? Dan kunt u het beste de vaas op een (bijzet-)
tafel zetten.
7. Vul de vaas bij met koud kraanwater als de vaas nog half vol is. Wacht niet met
bijvullen tot de vaas leeg is (Let op: de eerste dagen op de vaas drinken onze
bloemen het meeste).
8. Mocht het nodig zijn om een tweede keer water bij te vullen, dan raden wij het
volgende aan:




De vaas met koud water omspoelen en uitborstelen;
Wederom 2cm van de onderkant van de steel afsnijden;
Wederom snijbloemenvoeding toe te voegen aan het schone koude kraanwater.

Wij wensen u vele dagen plezier van uw aankoop en willen u bedanken voor uw bezoek aan ons
bedrijf.
Met vriendelijke groet,
Avance Roses - Familie Van der Meijs
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