EEN PASSIE VOOR
ALSTROEMERIA
Frans Van Orsmael uit Herent is al meer dan 15 jaren een
fervente liefhebber van Alstroemeria. Hij is er zo door
gepassioneerd geraakt dat hij zelf begonnen is met het kruisen
van planten die hij van over de ganse wereld weet te verzamelen.
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een brede zoektocht naar planten
waarmee hij zelf aan het kruisen kon
gaan.
Het resultaat is dat hij in zijn tuin een
hele collectie nieuwe kruisingen heeft
staan waarvan hij de waarde als
tuinplant of als snijbloem nauwgezet
evalueert. Zoals bij de beroepsveredelaars blijkt Frans heel kritisch te zijn bij
de evaluatie van de nieuwigheden.
Aspecten als bloemkleur en uniformiteit, bloembezetting en gelijktijdigheid
van bloei, bloemgrootte, stevigheid en
lengte van de bloemstengel, winterhardheid, enzovoort worden door Frans
nauwgezet bijgehouden. Hij tracht ook
vernieuwende aspecten in te kruisen in
de bloemkleur wat hem blijkbaar ook
aardig lukt.
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Qua aspect winterhardheid laat Frans
weten dat hij volledig winterharde
Alstroemeria heeft ontwikkeld die
geschikt zijn voor de snij. Zijn ervaring is
dat een goede doorlaatbare en luchtige
grond hierbij een zeer belangrijk aspect
is. Ook moet de plantstructuur open zijn
zodat de zon tot aan de wortels kan. Qua
bloemkleur zoekt Frans naar vernieuwing zoals door bijvoorbeeld de niet
dominante gele bloemkleur sterker te
gaan inkruisen.

▲ Frans Van Orsmael beschikt over een brede collectie nieuwe eigen winningen.

Horticultural Co Ltd uit West Sussex.
Heel wat veredelaars van nu bieden een
breed sortiment Alstroemeria aan.
Maar Frans bleef toch als liefhebber op
zijn honger omdat hij zelf meer met deze
planten wou gaan doen, maar de
commerciële variëteiten meestal
steriele hybriden zijn. Daarom startte hij

Wie interesse heeft, kan met Frans
contact opnemen (016/23.19.96 –
Frans@vanorsmael.be)
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Frans, een voormalige kadermedewerker van Sabena, heeft een zeer grote
kennis over Alstroemeria opgebouwd en
ondertussen heel wat kruisingswerk
verricht. Het veredelen van Alstroemeria
werd al rond 1938 beoefend door o.a. de
Engelse John Goemans, de man die aan
de wieg stond van het bedrijf Parigo

Planten ter beschikking voor
commerciële teelt
Na jaren van kruisingswerk beschikt
Frans nu naar eigen zeggen over een
aantal nieuwigheden die het zouden
kunnen maken in de commerciële teelt.
De troeven die deze nieuwigheden
hebben zijn volgens hem dat het winterharde tuinplanten zijn met hogere stelen
die zich uitstekend lenen voor de snij. ■

▲ Enkele nieuwe Alstroemeriakruisingen van Frans Van Orsmael.
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