Noviteiten bloemen en planten van Flora Holland
Eric Poot

Noviteiten
De innovativiteit van de glastuinbouw blijkt ook uit de vele
productinnovaties die jaarlijks op de markt worden gezet.
U kunt hier kennismaken met nieuwe bloemen en planten
(noviteiten) van Flora Holland. Er worden een aantal seizoensproducten getoond die actueel zijn voor deze tijd van het jaar.
Sommige producten zijn genomineerd zijn voor de Flora Holland
Award. Enkele noviteiten worden op deze poster voorgesteld.

Anthurium Sierra
Anthurium Sierra onderscheidt zich door de zeer compacte
opbouw met donkerrode, grote bloemen die mooi centraal
boven het blad staan. De plant bloeit zeer rijk. Het blad is
donkergroen en ongevoelig voor chlorose. De consument
reageert positief op de Sierra vanwege het blad, de bloem en
de goede doorbloei.

Vriesea Snowwhite
De Snowwhite is een mooie compacte plant en heeft een unieke
witte, vertakte bloemaar (8 a 9 vertakkingen). De Snowwhite
heeft glanzend blad. De bloeiaar verkleurt nauwelijks, waardoor
de plant bij de consument zeer lang houdbaar is.

Gerbera Gerrondo
Een echte vernieuwing binnen het Gerbera sortiment. De
Gerrondo serie heeft bloemen met een pomponvorm, zoals we
die kennen uit de Dahlia en Chrysant. Het aantal bloemblaadjes
ligt rond de 500 en dat maakt dat de bloem een bolle vorm
krijgt. Voor deze Gerbera is een speciale verpakking ontwikkeld
om beschadiging te voorkomen. De serie wordt dit jaar uitgebreid op kleur en kwaliteit. De Gerrondo is goed bruikbaar voor
de bloemist. De houdbaarheid van de bloemen is 8-10 dagen.

Roos Amalia
De productgroep roos kent reeds een zeer breed assortiment
en daarbinnen is de Amalia toch een vernieuwing. Amalia valt op
door de bijzondere kleurstelling. De buitenste bloemblaadjes zijn
oudroze-rood, naar binnen toe worden de bloemblaadjes steeds
lichter lila-roze. Amalia bloeit mooi rustig open, gedraagt zich
goed in transport en is 12-14 dagen houdbaar.
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