KEIZERSKROON

40 jaar
veredeling
Al veertig jaar zijn Doede de Jong en
Willem Wietsma actief in Fritillaria. In
die jaren hebben ze al successen gehad
in de veredeling. Het doel was rassen
te ontwikkelen die minder gevoelig zijn
voor Fusarium. Dat is gelukt, samen met
andere verbeteringen zoals betere bloei in
kleine maten, minder geur en een betere
opbrengst.
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D

e voorloper van Vof de Keizerskroon is in 1978 in
het Friese Midlum begonnen met de teelt van Fritillaria imperialis L. (keizerskroon). Daarbij kwam
ook de veredeling. Het bedrijf begon als hobby,
maar is in de loop der jaren uitgegroeid. Zo kwam in 1995
de broeierij erbij. Nu teelt het bedrijf 1,4 hectare en broeit
40.000 Fritillaria’s per jaar.
Willem Wietsma (60 jaar) kent Doede de Jong (53 jaar) omdat
hij bij de vader van De Jong heeft stagegelopen in 1975. Met
vier regels Fritillaria is hij met de vader van Doede gestart.
Toen De Jong het bedrijf overnam van zijn vader, kwam hij
ook in Vof de Keizerskroon. “Genetica had al mijn interesse”,
vertelt Wietsma. “Door Piet Verhulst, destijds mijn docent,
ben ik in aanraking gekomen met keizerskroon. Van hem
hebben we de eerste bollen gekocht.”
In de loop der jaren hebben De Jong en Wietsma aardig wat
veranderingen in het sortiment doorgevoerd. Rond 1988
kreeg het bedrijf de beschikking over een aantal verwante
botanische soorten. Dit zaad van wild materiaal was destijds
beschikbaar vanuit botanische tuinen. Hierdoor heeft de veredeling een impuls gekregen. Daardoor konden een aantal
eigenschappen ingekruist worden, zoals Fusarium-resistentie (zuur), reukloosheid, groeikracht, betere bloei en meer
variatie in kleur.
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STERKE BOLLEN
Het doel van de veredelaars was om Fritillaria-cultivars te
veredelen die sterk zijn tegen Fusarium. Met andere woorden: ze zoeken naar sterke bollen. “De aanwinsten testen we
een aantal jaren uit”, licht De Jong toe. “Het eerste jaar kan
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Doede de Jong (l) en Willem Wietsma (r)

de bol niet gevoelig zijn voor Fusarium, maar na een paar
jaar kan dat beeld veranderen. De bollen moeten daarnaast
goed groeien. Dat zijn voorwaarden die we stellen aan nieuwe aanwinsten. De Fritillaria kan nog zo mooi zijn, maar
het moet echt een verbetering zijn. Aan tien gele hebben we
niets. Dat is ook slecht voor de markt. Aan een sterkere en
betere gele variant hebben we veel meer.” De Keizerskroon
maakt gebruikt van de grond en bewaarfaciliteiten van Mts
de Jong-Velsma, het bedrijf dat De Jong runt met zijn vrouw.
Er wordt geteeld op zavelgrond. Dat is een voordeel. “Als het
hier lukt, dan lukt het zeker op zandgrond”, meent De Jong.

STRENG ZIJN
Als een cultivar na tien of vijftien jaar toch niet aan de
verwachtingen voldoet, wordt hij alsnog weggegooid. “We
zitten in een unieke positie. Er zijn geen andere veredelaars
actief in keizerskroon. Alle nieuwe cultivars komen hier
vandaan. Dan moeten we ook streng zijn”, vindt De Jong.
Dat Fusarium-resistentie zo’n belangrijk doel is, komt
doordat veel oude cultivars last hebben van deze schimmel.
“Het is een dure bol. Als deze niet opkomt door Fusarium,
kopen consumenten de bollen niet meer. Hetzelfde geldt
voor broeiers. Als van de duizend bollen er honderd niet opkomen, is dat een slechte zaak. De nieuwe cultivars hebben
bijna geen uitval. Dat is dus winst en meer zekerheid”, geeft
Wietsma aan.
Na veertig jaar staan De Jong en Wietsma niet stil. Ze
proberen nog steeds nieuwe dingen. Zo doet een biologische teler teeltproeven met onze cultivars. Dit experiment
willen de mannen verder uitbreiden. De Jong: “Dit is een
manier om de markt te verbreden. Daarom doen we ook
spoelproeven. Dan kunnen de bollen naar Amerika worden
geëxporteerd.”

Een vernieuwing die er mogelijk aankomt,
is deze roze Fritillaria. Een kleur die nu
nog niet op de markt is. Nu nog afwachten of hij goed genoeg is.
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