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Seizoenverlengers
Met inmiddels bijna oktober op de kalender is er gelukkig nog
veel kleur in de KAVB-keuringszaal. Daar zorgen vooral de dahlia’s voor. Daarnaast trok nog een mooie selectie van bijzondere bolgewassen de aandacht. Het is de tijd van de seizoenverlengers.

V

eerkrachtig en optimistisch tot op het
bot. Zo valt de dahlia eigenlijk het beste te omschrijven. Dit kleurrijke knolgewas begint meestal in de tweede helft van juli
te bloeien en houdt dat vol, mits goed behandeld, tot de eerste nachtvorst. Ogenschijnlijk
oogt de dahlia fragiel. De stelen bros, de bloemen vervaardigd van dun materiaal, maar dat
is allemaal schijn. De eerste weken van september trokken regen en wind vooral over
het westen van Nederland waar het merendeel van de dahlia’s wordt geteeld. Weer waar
de dahlia niet blij van wordt, zou je denken.
Niets is minder waar. Ondanks wind en regen
bloeien de dahlia’s nog steeds en hoe! De
afgelopen twee weken stonden er weer tientallen cultivars op tafel, geshowd door Fa.

H.A. van Eeuwijk & Zn. uit Lisserbroek en Arie
C. Koot uit Voorhout.
Van Eewijk zet in op de volle breedte van de
dahlia’s, met aandacht voor het showelement.
Fraai verzorgde bloemstukken met cultivars
uit allerlei groepen maakten indruk. Te zien
waren onder meer de klassiekers ‘Vulcan’ en
‘Renato Tosio’, maar ook moderne cultivars
zoals ‘Cartone Vaillant’ en ‘Hapet Blue Sky’.
Ook fraai waren ‘Café au Lait’, ‘Mick’s Peppermint’ en ‘Klondike’. Naast Van Eeuwijk was ook
Arie C. Koot present, die de bezoeker wees op
de mogelijkheden van de snijtypes. Daarbij
lag dit keer de nadruk op de kleurschakeringen tussen paars, roze en wit. In alle gevallen
betrof het compacte selecties met frisse kleuren en kleurcombinaties.

GEUR
Niet alleen de dahlia is een seizoenverlenger,
ook in het zeer uitgebreide geslacht Allium
komen soorten voor die nog in september
kunnen bloeien. Dat betreft bijvoorbeeld Allium callimischon var haemastichon van Sjaak
de Groot en Allium tuberosum van André
Weijers. Die laatste staat ook bekend als Chinese look, eenvoudigweg omdat deze uit het
zuidoosten van Azië stammende Allium ook
volop in de oosterse keuken wordt gebruikt.
In ons land kan hij goed in de tuin gedijen,
mits er wel voldoende zon staat.
De nieuwe groep hybriden van Nerine en
Amaryllis belladonna, aangeduid als Amarine, heeft veel te bieden, zo maakte Handelskwekerij Admiraal duidelijk. Het bedrijf zette
een vaas vol met Amarine belladiva ‘Anastasia’
neer, die fuchsiaroze is, lange stelen heeft en
per steel veel bloemen laat bloeien.
Er zijn ook narcissen die in de herfst bloeien. Naast de meer bekende N. viridiflora is

Narcissus broussenotii
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Dahlia ‘Hapet Blue Eyes’

dat bijvoorbeeld N. broussenotii, ingezonden door Eric Breed. Dit soort komt van oorsprong uit het noorden van Afrika, met name
Marokko, en heeft bloemen die doen denken aan de tazettanarcis. Een belangrijk verschil met N. tazetta is de geur. N. broussenotii
is veel zoeter en minder sterk dan N. tazetta.
Heel bijzonder is Gloxinia nematanthodes
‘Evita’, geshowd door Sjaak de Groot. Gloxinia staat vooral bekend als knolgewas voor
kamercultuur met grote bloemen in vooral de
kleuren blauw, wit en paars. Deze soort toont
heel anders. De bloemen zijn roodoranje,
buisvormig en hangen aan een dun steeltje.
De soort komt van oorsprong uit Argentinië.
De rhizoompjes zijn niet winterhard, maar in
de zomer zijn ze prima buiten te telen. Droog
overhouden in de winter en na de nachtvorst
weer naar buiten helpen om lang van dit
gewas te kunnen genieten.
De afgelopen weken stonden er ook veel
lelies in het handelscentrum van CNB, afkomstig van diverse bedrijven. Opvallend bij Vletter & den Haan was een serie Orientalzaailingen die gevuldbloemig zijn. Ook viel hier een
donkerroze LLO-hybride op, evenals een gele
OT-hybride.
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