CNB Lelieshow

Balans tussen
gangbaar en nieuw
Alles was er te vinden: van het gangbare handelssortiment tot nagelnieuwe hybriden.
Daardoor bood de CNB Lelieshow een mooi inzicht in de ontwikkelingen binnen de lelies.
Blikvanger: de wijnrode LOO-hybride van Vletter & Den Haan.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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Kwalitatief en inhoudelijk was de presentatie van Vletter & Den Haan de absolute top van de CNB Leliedagen.
Naast een topkwaliteit nieuw handelssortiment pakte
het bedrijf ook uit met diverse LOO- en LLO-hybriden.
In die laatste groep was de wijnrode LLO 12-001 de echte blikvanger. Ook ‘Yang’ was opvallend: een hybride
tussen een longiflorum, Oriëntal en Lilium nepalense.

‘Palatino’

World Breeding legde de nadruk op LA-hybriden in frisse kleuren, waaronder ‘Palatino’, maar ook ‘Corleone’
en ‘Pomonte’. Fraai bij de Oriëntals was ‘Vetto’, rood
met een witte rand.
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Nieuw in de lelies is de combinatie Vendel & Van Haaster, die de bezoeker verraste met een collectie Orientalzaailingen. Naast de witte Sup Wit viel hier vooral VH
Nr 9 lelie 13 op, die in bolmaat 16/18 vier tot zes knoppen per tak geeft in deze tijd van het jaar.

‘Thalita’

Voor de gehele groep Roselily kreeg kwekerij Moerman
de Dutch Tulip Award. Tijdens de CNB Leliedagen werd
een aantal cultivars uit de groep geshowd, waaronder
de roze, roodgespikkelde ‘Thalita’.

‘Genzano’

Royal van Zanten heeft een sterke lijn op weten te zetten in de OT-hybriden. Daarvan liet het bedrijf diverse voorbeelden zien, waaronder de witte ‘Genzano’.

‘Honesty’

Bij inzender Double Check Lily was een groot sortiment
LA-hybriden te zien, zoals de rode cultivars ‘Dynamite’
en ‘Forza Red’ en de oranje ‘Lavandon’ en ‘Honesty’.

‘Phuket’

De Jong Lelies gebruikte de CNB Lelieshow om te laten
zien hoe gevarieerd hun aanbod is. Dat varieerde van
de veelbloemige ‘Orange Cocotte’ tot de dubbele ‘Gold
Town’ en van de witte Oriëntal ‘Untouchable’ tot de
zachtroze ‘Phuket’.

		

‘Starlight Express’

‘Starlight Express’

Enige inzender met potlelies was Van Schie Potlelies,
die de nadruk legde op selecties uit de Oriëntalgroep.
Met twee bollen op een pot weet ‘Starlight Express’
een goed gevulde presentatie te geven.
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