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Geen kou,
wel bloemen
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Cyclamen persicum

Op een enkel minimaal nachtvorstje na
is er van kou geen sprake. Bolgewassen
reageren daar direct op, en gaan in heel
wat gevallen nu al bloeien. En narcissen
broeien blijft mooi werk, zo maakte H.M.
Meeuwissen meer dan duidelijk.
Een ritje door de Bloembollenstreek en een wandeling over
een landgoed geven een onmiskenbaar beeld: het is echt vroeg
dit jaar. Sneeuwklokjes, winterakonieten, krokussen en zelfs
al een enkele Corydalis of tulp bekent kleur. Die variatie was
de afgelopen weken ook terug te vinden in de KAVB-keuringszaal.

SLIM BLOEIEN
Jos Kuiper uit Egmond aan den Hoef maakte maandag 20
januari zĳn opwachting in de KAVB-keuringszaal met twee
bĳzondere bloeiende krokussen. De eerste was de oranjegele
Crocus vittelinus, de tweede Crocus sieberi ‘Ronald Ginns’.
C. sieberi komt van oorsprong van Kreta en heeft van nature
veel variatie in bloemkleur. Een van deze selecties is ‘Ronald
Ginns’. Hierbĳ zĳn de buitenste bloembladen donkerblauw
en de binnenste lila. Kuiper liet ook Iris reticulata ‘Kuh-e-Abr’
zien, een lichtblauwe variant van I. reticulata, die bĳ de Iraanse berg Kuh-e-Abr is gevonden.
Ook vroeg waren de bol- en knolgewassen die Sjaak de Groot

liet zien. Dat betrof bĳvoorbeeld Cyclamen persicum, de soort
met de grootste bloemen en langste stelen, die ooit als basis is
gebruikt voor de cyclaam als kamerplant. Heel bĳzonder waren de eerste bloeiende exemplaren van Tulipa turkestanica.
Volgens De Groot gaat het hier om maar een paar planten van
de partĳ. Op die manier doet T. turkestanica aan risicospreiding. Een paar planten bloeien vroeg, een paar heel laat en de
rest ertussenin. En zo is er altĳd wel een periode die gunstig
is voor de bestuiving, waardoor de soort zeker is van instandhouding. De Groot kon ook al de eerste bloeiende Corydalis
laten zien: de roze C. triternata.

NARCISSENLIEFDE
Tulpen broeien gebeurt massaal, maar narcissen broeien gebeurt veel minder. Gelukkig is H.M. Meeuwissen uit Voorhout
een uitzondering op de regel, zeker waar het de breedte van
het sortiment betreft. De afgelopen weken liet hĳ een gevarieerd sortiment zien, waarbĳ geel wel de hoofdkleur was, maar
niet de enige. De klassieker ‘Golden Harvest’ werd afgewisseld
met de tweekleurige spleetkronige ‘Centannees’, cyclamineus
‘Englander’ wat mooi contrasteerde met de meerkleurige
‘Greenlet’, en ‘Itzim’ werd vergezeld door de dubbele mutant
‘Double Itzim’. Mooi om die variatie in kleur en groepen zo
bĳ elkaar te zien.

SNELHEID
Het telt niet alleen in de tulpenbroeierĳ, maar in veel meer
gewassen: groeisnelheid. Hoe eerder de kas weer leeg is, hoe
gemakkelĳker er een volgende trek weer in de kas kan worden
gezet. Wie genoeg snelle cultivars heeft, kan op die manier
zomaar een of twee trekken extra doen in een winter, en dat
levert veelal meer op. Muscari-veredelaar Arie van den Berg
houdt ook dat aspect goed in de gaten in zĳn selectiewerk.
Maandag 27 januari liet hĳ de blauwe selectie ‘Flower Power’
zien, die maar twee weken in de kas hoeft te staan. Dat is
winst. Hĳ liet ook de intens blauwe ‘Marleen’ zien, die na een
week nog prima oogde. Dat gold ook voor de wit met lichtblauwe ‘Alaska’.

GEEL EN GROEN

Narcis ‘Centannees’

André Weĳers liet een aantal varianten zien van Helleborus,
winterbloeier bĳ uitstek. Naast de bekende H. niger zette hĳ
ook de roze Oriëntalis-hybride ‘Angel Glow’ neer en H. argutifolius. Die laatste heeft groene bloemen en markante, sterk
getande bladeren.
Ten slotte verraste Daan Smit met een vier jaar oude lichtgele
Clivia. Waar de meeste soorten en selecties van Clivia oranje
tot rood zĳn, is C. gardenii var citrina ‘Hanbury Fawn’ zachtgeel. Naast een flink aantal bloemen waren ook de bolvormige
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zaaddozen te zien. Een mooie en bĳzondere verschĳning.
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