Kijken,
testen,
ruiken,
proeven
Bloembollen verzamelen is leuk, maar
voor Eric Breed is het meer dan het
onverminderd laten groeien van zijn
collectie. Werkmateriaal is het, dat
hij bekijkt op allerlei verschillende
eigenschappen. Wat niet voldoet aan
een of meer criteria verdwijnt weer.
Maar menig bolgewas heeft meer in
huis dan menigeen denkt.
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atuurlijk zijn de getallen indrukwekkend. Ruim
drieduizend verschillende narcissencultivars en
een ongeveer even grote collectie tulpen. En dan
zijn er nog de verzamelingen Erythronium, Camassia, Colchicum en zoveel andere bijzondere bolgewassen.
Alles bij elkaar goed voor een veld vol kleur. Ook zijn kas
staat vol met allerlei bolgewassen. Voor Eric Breed vormen
ze een bron van genetische eigenschappen waarvan hij de
geheimen wil ontrafelen.

ZAADDOZEN
Lopend door zijn kas en langs de collectie die buiten staat,
komen de verhalen vanzelf. In de kas is een deel ingericht
voor het kruisen van narcissen. “Ik zoek actief naar goede potnarcissen. Daar is nog ruimte voor. Ik heb altijd als
uitgangspunt gehad dat er twee aspecten zorgen voor een geslaagde introductie: kwaliteit en variatie. Door te veredelen
komt die variatie er.”
Behalve kort en stevig, kijkt hij naar kleuren. “Ik wil graag
de kleur roze in de potnarcis inkruisen. Ook kijk ik naar selecties die geschikt zijn voor de vroege of juist de late bloei.
Door in een kas te kruisen kun je gericht vroege en late
bloeiers met elkaar combineren.”
Elders in de kas staan potten met narcissen waar een felrood
juwelenzakje aan het uiteinde van de steel zit. De kruisingen
hebben daar al eerder plaatsgevonden. Om te voorkomen
dat het zaad ergens neervalt, zijn deze zakjes geplaatst. Als
de zaaddozen opengaan, dan wordt op die manier het zaad
opgevangen. Of er juweeltjes uitkomen, zal de tijd leren.
De narcis biedt voor Breed veel meer dan alleen de voorjaarsbloeiers. “Ik ben ook aan het kruisen met winterbloeiers
zoals N. cantabricus. Dat doe ik om selecties te krijgen met
grotere bloemen en stevigere stelen, zodat die in gebieden
waar het niet echt meer streng vriest in de winter kleur
kunnen geven in de tuin.”
En passant wijst hij op Lachenalia vanzyliae. Een bolgewasje
uit Zuid-Afrika met allerlei kleuren groen in de bloem. “Al
die kleuren groen, in welk gewas zie je dat nou?”

GEUR EN SMAAK
Elders in de kas staat een immens exemplaar van Zantedeschia aethiopica. Het is de selectie ‘White Giant’, die zijn
naam alle eer aandoet. Hij is bijna twee meter hoog. Van
dezelfde soort is ook een lagere variant te zien, die een
aangename geur verspreidt. En weer een andere selectie
valt juist op door zijn compacte vorm. Drie selecties uit één
plantensoort. Voor Eric Breed is het een gegeven. “Als er iets
is wat ik door de jaren heen heb geleerd, is dat er binnen
een soort veel meer variatie zit dan iedereen denkt. Op mijn
reizen naar de oorsprongsgebieden van bolgewassen viel me
dat al op, en met zo’n gewas als Zantedeschia aethiopica zie
je dat ook weer.”
Wat die geur betreft, valt er nog veel meer te beleven in
de kas. Tulbaghia comminsii, die zoet ruikt, een selectie
van Scilla peruviana die niet alleen oudroze is, maar ook
een snoepjesgeur verspreidt. Ook bij dat laatste gewas is de
verscheidenheid bij Eric Breed groot. “Ik denk dat ik nu zo’n
veertig selecties heb. Iedereen kent de blauwpaarse en de
witte, maar er blijken in de natuur veel meer vormen voor
te komen. Via verzamelaars over de hele wereld lukt het me
om vaak via ruilen de collectie uit te breiden. En zie dan de
variatie. Niet alleen in kleur en geur, maar ook in bloeitijdstip en bloemgrootte.”

Hesperantha vaginata

Ipheioncollectie

‘Wat ik weet heb ik van
anderen, dus waarom zou ik
het dan niet delen?’
Geur is een interessante extra eigenschap, maar smaak is
dat ook. Ik proef de bloempjes van Tropaeolum tricolor en
de blaadjes van Oxalis obtusa. De een zoet van de honing, de
ander met de frisheid van rabarbermoes.
En dan zijn er nog de schoonheden, die hij gewoon mooi
vindt. Neem Hesperantha vaginata, een bolgewasje met fel
contrasterende kleuren dat nog te vinden is in de omgeving
van het Zuid-Afrikaanse plaatsje Nieuwoudtville.

VADERS COLLECTIE
Eric Breed staat in een traditie als het gaat om het verzamelen van bol- en knolgewassen. Zijn vader Kees Breed liet
zo’n 25 jaar lang op de wekelijkse bloemenkeuring van de
KAVB materiaal uit zijn collectie zien. Na zijn overlijden, nu
drie jaar geleden, nam Eric de collectie over. “Niet alles kon
of wilde ik overnemen. Ik heb kritisch gekeken naar wat ik
de moeite waard vond. Nog steeds ontdek ik weer nieuwe
eigenschappen in de cultivars die hij had verzameld. Zoals
een prima potnarcis, die kort en stevig is en gele dekbladen
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Kruisingen van narcissen in de kas

Scilla peruviana oudroze

Zantedeschia aethiopica ‘White Giant’

Oxalis adenophylla ‘Purple Heart’

Als we door een deel van de veldcollectie narcissen lopen,
valt zijn vaders naam met regelmaat, soms in combinatie
met die andere narcissenliefhebber, Karel van der Veek. Of
een veredelaar als Walter Blom. We houden even stil bij een
partijtje van de narcis ‘Romantique’. “Moet je kijken hoe
mooi dat is. Deze aanwinst van Walter Blom is zo bijzonder,
omdat hij snel groeit, maar ook veel bloemen geeft. Ik heb
hem al getest voor gebruik als potnarcis.”

KOMT NOG WAT AAN
Ook op het veld staat een collectie Camassia. Naast cultivars
die Breed heeft verzameld, is hij ook gaan kruisen en wacht
hij met spanning op het moment waarop de zaailingen gaan
bloeien. De keuze voor dat gewas is niet zomaar gemaakt.
“Camassia is een bolgewas dat toekomst heeft. Het is niet alleen een uitstekende plant voor de prairietuin, maar ook een
echte bijenplant. Wil je bijen, plant dan Camassia. Ook hier
geldt weer mijn opvatting dat de combinatie van een goede
kwaliteit en voldoende variatie helpt om een gewas bekend
te maken bij het grote publiek.”
Arbeidsintensief is het beslist, zo’n collectie jaarlijks planten
en rooien. Is het alleen liefhebberij of is het meer dan dat?
Het laatste, aldus Eric Breed. “Ik krijg regelmatig mensen op
bezoek die interesse hebben in wat ik doe. Ondernemers die
op zoek zijn naar iets anders dan wat er al is. Die nadenken
over alternatieven in hun teelt, broeierij of handel. Die komen graag en komen ook terug.”
Vlak bij de kas staat een collectie Ipheion te bloeien. Ook
van dat Zuid-Amerikaanse bolgewasje is veel meer aan variatie te vinden dan algemeen bekend. Juist door het allemaal
zo bloeiend bijeen te zetten, valt dat op. “Kijk”, zegt Eric.
“Dat is ‘Alberto Castillo’, die hele grote bloemen heeft. Door
de bijen te laten werken, heb ik zaad gewonnen waaruit ook
een roze en een blauwe grootbloemige zijn geselecteerd. Dan
heb je drie kleuren die je kunt aanbieden van een grootbloemig type. Mooi voor de droogverkoop.”
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Tropaeolum tricolor
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