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Door het uitvoeringen van kruisingen
is de planten- en dierenwereld er veel
gevarieerder op geworden. Naast
gemakkelijk te ontwikkelen hybrides,
zijn er ook minder voor de hand liggende
kruisingen. De afgelopen weken waren
er in de KAVB-keuringszaal van beide
groepen voorbeelden te zien.
Uniek is de kruising niet, maar het eindresultaat is wel zeer de
moeite waard. Maandag 16 september showde Sjaak de Groot
bloeiende exemplaren van Haemanthus x clarkii, die opvallen
door de rozerode kleur. Deze hybride is ontstaan door de species H. albiflos te kruisen met H. coccineus. Uit de literatuur
zĳn meer kleuren bekend die door deze kruising zĳn ontstaan,
tot geel aan toe. De Groot liet ook een andere hybride zien:
Zephyranthes x lancastria, waarbĳ Zephyranthes met Cooperia werd gekruist. Deze oogst in alles wat forser dan gewone
Z. candida.
De afgelopen weken vestigde Vletter & den Haan de aandacht
op twee bĳzondere lelies: ‘Yin’ en ‘Yang’. Ze horen bĳ elkaar,
zoals dat ook voor de echte yin en yang gelden. Beide hybriden
zĳn voortgekomen uit onalledaagse kruisingen, uitgevoerd
door veredelaar Arie Peterse. Hĳ gebruikte ‘Kushi Mayi, een
longiflorum en een OT-hybride om dit resultaat te bereiken.
En dat te bedenken dat ‘Kushi Mayi’ zelf ook al een ingewikkelde kruising was tussen Lilium nepalense en een witte
Orientalhybride. Het duurde acht jaar tussen het maken van
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de kruisingen en het moment dat de hybriden ‘Yin’ en ‘Yang’
op de markt kwamen. Het belangrĳkste verschil tussen beide
selecties is dat ‘Yin’ en groter roder vlak aan de binnenzĳde
van de bloem heeft dan ‘Yang’.
Ook in andere groepen is Vletter actief met nieuwe varianten.
Zo zette het bedrĳf met zaailing G14-006 een gele dubbele
LA-hybride neer, evenals de witte OT-hybride ‘Galibier’, de gele
OT ‘Robello’ en de witte dubbele Oriental 14-6359.

KAROOPOORT
Binnen het geslacht Begonia is de soortenrĳkdom groot. Een
van de meer bekende soorten is B. grandis van evansiana, die
lang blĳft doorbloeien. De bloemen zĳn niet groot, zoals bĳ
de tuberhybrida’s, maar door de talrĳkheid oogt de plant toch
als een bloemenzee. Inzender hiervan was André Weĳers, die
ook de feloranje Leonotus leonuris, die ook wel leeuwenstaart
wordt genoemd. Billl Rutgrink zond twee vazen in met Crocosmia, te weten ‘Carmine Brilliant’ en de gele ‘George Davison’.
Op dahliagebied was het Arie C. Koot die een flink sortiment
snĳdahlia’s liet zien. Dat leverde diverse meerkleurigen op,
zoals de wit met paarsrode ‘Argo’ en de paars met witte ‘Kivo’,
maar ook eenkleurigen zoals de fluweelpaarse ‘Semino’ en de
bĳzondere ‘Champagne’. De hoofdkleur is zachtgeel, waarover
een aangename zweem roze ligt. Heel fraai.
Eric Breed verraste de bezoeker onder meer met diverse herfstbloeiende cyclamensoorten, waaronder Cyclamen graecum var
album en C. africanum. Tevens was Oxalis bowiei te zien, die
frisgroen blad heeft en, bĳ zonnig weer, grote, knalroze bloemen. Heel bĳzonder was hier Strumaria karoopoortense. Deze
soort komt maar op twee plekken voor in de Zuid-Afrikaanse
Westkaap, aan de rand van het uitgestrekte karoogebied.
Bĳzonder was ook Sternbergia schubertii, geshowd door Sjaak
de Groot. Deze soort is heel zeldzaam. De enige bekende groeiplek ligt bĳ Izmir in Turkĳe.
Op leliegebied verraste World Flower met een drietal kleurrĳke potlelies. Het betrof de rode ‘Miss Evi’, de oranje ‘Miss
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Kathy’ en de gele ‘Miss Anouk’.
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