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Een boost
voor Roselily

Jaap Moerman over Roselily. Premium
Varieties is het online platform waar
broeiers alle informatie kunnen vinden
over de onderscheidende rassen die
bij CNB zijn ondergebracht. De website vormt de basis met actueel nieuws,
interessante artikelen, video’s en teelttechnische informatie.
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Roselily is al een aantal jaren op de markt, maar het
aanbod is nog relatief beperkt. “De vermeerdering van
lelie gaat niet heel snel, we bouwen het stap voor stap
op”, vertelt leliebroeier Jaap Moerman van Moerman
Lilium uit De Lier. Samen met De Jong Flowers uit De
Kwakel brengen zĳ diverse variëteiten van Roselily op de
markt. Moerman: “Wĳ broeien op dit moment 'Isabella',
'Natalia', 'Talitha', 'Juanita' en 'Carolina', in totaal zo’n
700.000 stelen per jaar. Met zĳn vorm, kleur en uitstraling is Roselily voor veel markten geschikt dus de afzet
is bĳzonder breed. De bloemen blĳven in Europa, de
bollen gaan via de export de wereld over.”

KANSRIJK
Er bestaan al zo’n 25 soorten Roselily, deze worden in
de komende jaren stuk voor stuk geïntroduceerd. Moerman twĳfelt er niet aan dat Roselily in al zĳn variëteiten
een florissante toekomst tegemoet gaat. “De vorm is erg
onderscheidend. Voordat Roselily op de markt kwam,
bestond de dubbele lelie niet. Door het stuifmeel weg te
laten, is een van de grootste bezwaren van gebruikers
weggenomen. Dat maakt dit gewas zeer kansrĳk. Het
is een prachtige bloem in een boeket, maar ook arrangeurs werken er graag mee. Met een paar takken kun je
al een statement maken.”
Onlangs werd Roselily genomineerd voor de Dutch Tulip
Award (voorheen Glazen Tulp), de hoogst haalbare prĳs
voor een noviteit. Op het moment van het interview is
de uitslag nog ongewis. “Dit is hoe dan ook een mooi
podium om een breder publiek te laten kennismaken
met Roselily. We staan ook met een stand op de Trade
Fair. Daar willen we flink uitpakken, met hulp van arrangeur Dorien van den Berg.” Om de naamsbekendheid
nog verder te vergroten, gaat binnenkort een actie van
start. “Tĳdens de leliemaand november leveren wĳ in
samenwerking met Heemskerk Flowers takken Roselily
aan 1.500 bloemisten in 31 landen. Behalve de bloemen,
ontvangen ze ook informatie over het product. Zo hopen we nog meer mensen enthousiast te maken.”
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waar de grenzen liggen voor de aantallen Roselily die de markt aan kan. “Het is bewezen bĳ
veel andere bloemen dat de dubbele variant de enkele
9 november 2017
kan overstĳgen qua vraag, dus voor lelie is dit nog een
heel spannend vraagstuk voor de toekomst.”
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