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Nu de stroom bloemen van buiten
langzaam afneemt, komen er
bijzonderheden in beeld die niet heel vaak
in de KAVB-keuringszaal te zien zijn. Een
nieuw type potlelie, de rain lily uit ZuidAmerika, en zaaddozen van de reuzenlelie.
Mooi om dat zo bij elkaar te zien.

Eerder dit jaar was hĳ al een paar keer te zien: Cardiocrinum
giganteum. De reuzenlelie, die van oorsprong uit gebieden
voorkomt die tegen de Himalaya aanliggen, is in alles indrukwekkend, zo was afgelopen zomer te zien: stelen van twee meter of meer en bloemen die ook immens zĳn. De bol, die niet
te zien was, heeft drie tot vier jaar werk om bloeiende stelen
te produceren. Na de bloei kunnen zich zaaddozen vormen.
Deze waren afgelopen maandag in de KAVB-keuringszaal te
zien. Inzender Chr. van der Salm zette drie stelen neer met
elk een handvol grote, groene zaaddozen. Ook die oogden indrukwekkend.
Veel kleiner van formaat, maar ook weinig te zien in de keuringszaal: Habranthus robustus, ingezonden door Marius
Kesteloo. Het geslacht Habranhus komt van oorsprong uit

OT-lelie op pot

Oxalis ‘Autumn Pink’

Zuid-Amerika, en deze soort is vooral in Argentinië en het
zuiden van Brazilië te vinden. De bloemen zĳn trompetvormig
en zĳn roze. De selectie die Kesteloo showde, heeft als eigenschap dat hĳ relatief gemakkelĳk vermeerdert. Op die manier
is het mogelĳk om de partĳ goed in stand te houden.
Roze is ook de kleur van Oxalis ‘Autumn Pink’, die werd geshowd door Sjaak de Groot. Deze selectie valt op door het hele
korte blad en de grote, lichtroze bloemen. Nog lichter was
Nerine ‘Sidney Smee’ van dezelfde inzender. De Groot liet ook
Liriope muscari zien. Dit is geen bolgewas, maar een vaste
plant. Deze soort kan tegen schaduw en zon, vocht en droogte
en zorgt in het najaar voor een helderblauwe kleur in de tuin.
Als de kleur van andere sierplanten wegtrekt uit de tuin, dan
is het Liriope muscari dat nog voor een mooie nazomer zorgt.
Bĳzonder bĳ De Groot was ook Nothoscordum montevidense,
een Alliumachtige, die van oorsprong uit de regio Montevideo
komt. André Weĳers zette een vaas neer met Nerine bowdenii.
Dit is de gangbare bloeitĳd van dit bolgewas.

OT OP POT
In de lelie is er nog geen einde aan de variatie die er binnen
dit bolgewas is te vinden. Veredelaars slagen er nog steeds in
om nieuwe hybriden te ontwikkelen die aanvullend zĳn als
het gaat om kleur, vorm of groep. De afgelopen weken waren
daarvan diverse voorbeelden te zien.
Een van de blikvangers was QG 14-008, de kweekaanduiding
van Vletter & den Haan voor een potselectie van OT-hybride.
Tot nu toe waren er alleen OT-hybriden voor de snĳbloementeelt, maar met deze zaailing is een eerste stap gezet naar een
nieuwe toepassing. De gele zaailing viel niet alleen op vanwege de korte lengte, maar ook vanwege het donkergroene blad
en de nog donkerdere stelen. Alles bĳ elkaar een attractieve
verschĳning. Eerder dit najaar verraste dezelfde inzender met
een dubbele OT-hybride en met een roze LOO-hybride. Naast
deze blikvanger zette het bedrĳf nog de rode LA ‘Cayenne’,
de witte OT ‘Sempione’, de witte LLO 14-324 en de oranje LA
15-045 neer.
Meer inzenders lieten de afgelopen weken potlelies zien. Zo
toonde Kwekersvereniging The Originals de witte ‘Gwen’ en de
gele ‘Ilse’ zien, allebei Aziaten. Ook World Breeding heeft een
serie potselecties in deze groep ontwikkeld. Daartoe behoren
onder meer de witte, zeer rĳkbloeiende ‘Miss Madison’, de
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roze ‘Miss Indy’ en de oranje ‘Miss Kathy’.
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