CNB Leliedagen

Compleet beeld
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Voor de leliesector is de najaarsshow bij CNB de topper van
die periode. Tien inzenders brachten een zeer gevarieerd,
modern en kwalitatief goed leliesortiment naar Lisse. Naast
veredelaars deden ook diverse broeiers mee. Een mooie aanvulling op dit initiatief.
1. Lilies of Life broeit een gevarieerd sortiment lelies, met de
nadruk op LA-hybriden. Daar liet het bedrijf een aantal
bijzondere voorbeelden van zien, waaronder ‘Heatstrings’, een aantrekkelijke tweekleurige selectie.
2. Longiflorums waren beperkt aanwezig in Lisse. Kwekerij Bredefleur zette met ‘Watch Up’
een prima vaas neer van deze schuin opstaande cultivar.
3. Royal van Zanten liet de afgelopen jaren vooral
nieuwe OT-hybriden zien. De laatste tijd komen
ook nieuwe LA’s in beeld, waaronder deze okergele 21003-02.
4. In de groep Oriëntals blijft ruimte voor de meerkleurige
selecties. World Breeding liet daarvan met ‘Vetto’ een goed
voorbeeld zien.
5. Qualily legde de nadruk op LA-hybriden uit het gangbare
sortiment. Goed om dat ook met enige regelmaat te zien.
Van veredelaar Vletter & den Haan werd de helderoranje ‘Ravello’ getoond.
6. ‘Indrukwekkend’ was het woord dat het best paste bij
de inzending van De Jong Lelies. Binnen de diverse groepen waarin dit bedrijf actief is, gaan de ontwikkelingen
gestaag door. Dit betrof niet alleen de dubbele LA-hybriden, maar ook de Oriëntals, waar ‘Carulla’ opviel door
de zeer forse bloemgrootte.
7. Vletter & den Haan gaf een fraaie inkijk in de keuken van de
veredeling. In menig groep komt er nog genoeg aan. Niet
alleen nieuwe dubbele Oriëntals waren hier te zien, maar
ook een nog onbenaamde selectie van een LA-hybride met
zwarte spikkels.
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In de potlelies zorgde
Van Schie Potlelies voor
een fraaie presentatie
van Oriëntals die voor
deze toepassing geselecteerd zijn. Daaronder
de meerkleurige ‘Entertainer’, die een wit hart
heeft en een brede donkerroze rand.
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