Geen show,
wel sortiment
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Alle shows die normaal gesproken in deze tijd plaatsvinden, zijn afgelast. De ontwikkelingen in het sortiment gaan echter wel door. Om die
reden geeft Greenity de komende periode van elke show een aantal
deelnemers de ruimte om hun topper te showen en te presenteren. Ze
kregen de vraag welke tulp zij dit jaar zeker zouden tonen als de show
wel werd gehouden. In deze eerste aflevering deelnemers aan de Driebanflora en de Bloembollenvakdagen.

BLOEMBOLLENVAKDAGEN
1. MARCHEL SNOEK: ‘CHINA GIRL’
Als veredelaar Marchel Snoek een keuze moet maken uit zijn eigen aanwinsten, dan komt hij uit bij ‘China Girl’. In 2015 kwam deze tweekleurige
tulp op de markt en het was het resultaat van een kruising tussen ‘Rambo’ en een zaailing. De tulp wordt aangevoerd op veiling FloraHolland.
Wie ‘Rambo’ kent, snapt dat ook ‘China Girl’ een tulp is van gewicht.
In januari is 40 gram per steel haalbaar, de periode erna 45 gram. Ook
wat lengte betreft, presteert ‘China Girl’ goed: 38 cm in januari, 40 cm
in de periode erna. Deze eigenschappen maken ‘China Girl’ tot een tulp
die bijzonder geschikt is voor de broeierij vanaf 1 januari tot het einde
van het seizoen. De trekduur hangt af van bolmaat en trekperiode. Wat
maakt deze tulp voor Snoek zo bijzonder? “Het is de meest strakke en
mooi te verwerken tulp en daarbij de sterkste tulp op de vaas die ik ken.”
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2. CYPRIAN DE JONG: ‘PULITZER’
Hij is nog maar kort op de markt, de tulp ‘Pulitzer’ van Mellflower, die
als kruisingsouders ‘Sandeman’ en ‘Don Quichot’ heeft. Voor Cyprian de
Jong is dit een tulp die hij graag had laten zien op de Bloembollenvakdagen. Er zijn bollen beschikbaar om proeven mee te doen. Duidelijk is dat
‘Pulitzer’ uitermate geschikt is voor de broeierij en van 15 januari tot het
einde van het broeiseizoen goed presteert. De trekduur is voor de vroegbroei 23 dagen en voor de latere broei 19 dagen. Wat lengte en gewicht
betreft: vroeg 38 cm en 34 gram of meer, laat 40 cm of meer en 38 gram
of meer. Waarom is deze tulp voor Cyprian de Jong zo bijzonder? “Hij
is uniek in zijn kleur en heeft de juiste teelt- en broei-eigenschappen.”
3. PIETER MULDER: ‘BODYBUILDER’
“Geen gemakkelijke keuze hoor, om een tulp uit te kiezen die we dit jaar
zeker zouden showen. We zijn uitgekomen bij ‘Bodybuilder’, een aanwinst van Snoek Veredeling, die als ouders ‘Rambo’ en ‘New Jersey’
heeft”, aldus Pieter Mulder van Mulder Tulips. Deze rode, geelgerande
tulp kwam in 2015 op de markt en inmiddels is er volgens Mulder veel
leverbaar beschikbaar, dat vooral in Oost-Europa erg in trek is.
‘Bodybuilder’ is een goede broeitulp, die geschikt is voor de vroege tot
de late broeierij. De trekduur bedraagt ongeveer twintig dagen. Haalbare lengte is 40 cm en het gewicht is ruim vijftig gram. Wat maakt voor
Pieter Mulder deze tulp zo bijzonder? “Dit is een fraaie, robuuste, sterke,
stoere mannentulp. Hij is mooi om te geven en nog leuker om te krijgen.”
RENCE SLOOTMAN: ‘HEARTBREAKER’
4. “Een ras om mee door te gaan.” Zo vat Rence Slootman van Maatschap
Slootman-Claassen de reden samen om voor de tulp ‘Heartbreaker’ te kiezen.
De tulp werd in 2014 geïntroduceerd en kwam voort uit de kruising ‘Verandi’
x ‘Escape’. De teelt heeft de afgelopen jaren voldoende materiaal voortgebracht dat beschikbaar is voor de handel. ‘Heartbreaker’ is prima geschikt
voor de broeierij. In januari is een lengte van 36 cm haalbaar, later wordt
dat 40 cm. De tulp is van eind januari tot het einde van het broeiseizoen te
broeien en heeft 24 kasdagen in januari en later minder. Wat gewicht betreft
zit ‘Heartbreaker’ boven de 36 gram. Behalve een ras om mee door te gaan,
heeft hij een goede kleur en is het een mooie bollenmaker.
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6. NIELS KOSTER: ‘WORLD BOWL’
Veredelaar Gerard Buis liet in 2012 de paarse, dubbele ‘World Bowl’
registreren. Voor kwekerij J. Koster & Zn uit Venhuizen was het een tulp
die opviel. Inmiddels is het, zoals Niels Koster het noemt, “een pijler
in de kwekerij. De bloemen van onze klanten worden enorm goed ontvangen op de diverse markten.” Om die reden kiest hij ‘World Bowl’ uit
als tulp die hij dit jaar zeker had willen laten zien op de Drieban Flora.
Het areaal is inmiddels voldoende groot, zodat er bollen beschikbaar
zijn voor de handel. ‘World Bowl’ is geschikt voor de middel- en late
broeierij en heeft een trekduur van 25 tot 28 kasdagen. Afhankelijk van
de broeimethode zijn een lengte van 36 cm en een gewicht van 30-35
gram haalbaar.
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5. RONALD BOOTS: ‘LOVE YOU’
Voor Ronald Boots van M. Boots Bloembollen uit Hem is de keuze snel
gemaakt. Hij kiest voor ‘Love You’. “Dit is een aanwinst uit een nieuwe lichting tulpen van onze eigen veredelingskraam. Ze zijn een stuk gevulder dan
de huidige dubbele tulpen. De eerste signalen uit de bloemenhandel zijn
positief.” ‘Love You’ is het resultaat van een kruising tussen ‘Montreux’ en een
Tsjechische zaailing en zal de komende jaren worden geïntroduceerd. Daarbij
werkt Boots samen met enkele grote bloemenexporteurs. Onder de naam
Triple Tulips worden ‘Love You’ en de andere dubbele tulpen geïntroduceerd.
De tulp is prima geschikt voor de broeierij vanaf half januari en heeft een trekduur van 21 kasdagen. Haalbaar aan gewicht en lengte: 40 gram en 40 cm.
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7. NIEK BOON: ‘ARGOS’
Tien jaar geleden liet Hybris de roze tulp ‘Argos’ bij de KAVB registreren.
Niek Boon van Gebr. Boon uit Hem vindt het een beetje ondergewaardeerde tulp, die hij dit jaar zeker zou laten zien als de Drieban Flora was
gehouden. De tulp heeft als een van de ouders ‘Stargazer’. Het areaal
is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. “Hij teelt goed en maakt mooie
bollen”, aldus Boon. In de broeierij is ‘Argos’ geschikt van vroeg tot laat.
Met een lengte tot 45 cm en een gewicht van 40 cm levert ‘Argos’ een
prima bos tulpen op. “Een schitterende bos handel, waarbij ‘Argos’ de
prachtige roze kleur al snel in de knoppresentatie te zien is. Een echt
prachtig roze werkpaard”, aldus Niek Boon.
8. ROBIN OBDAM: ‘ORPAL’
De tulp die Robin Obdam uitkiest, is ‘Orpal’, een mutant uit ‘Pallada’.
In 2012 werd deze mutant geregistreerd en in 2018 kwam hij op de
markt. Er zijn leverbare bollen en er is ook al wat plantgoed beschikbaar. De broei-eigenschappen van ‘Pallada’ zijn ook terug te vinden in
‘Orpal’. “Deze tulp is zeer geschikt voor de broeierij: honderd bollen
is honderd bloemen, die ook nog eens zeer gelijk zijn. Een veelbelovende tulp voor de retail”, aldus Obdam. Broeien kan van vroeg tot
laat. Inhalen vanaf 15 december. De trekduur varieert van 22 tot 24
kasdagen en de haalbare lengte is 38 cm, haalbaar gewicht 34 gram.
Wat maakt deze tulp zo bijzonder voor Robin Obdam? “Dit is een
vlotte broeitulp met een goede poot, stevig blad en een heel mooie,
helderrode kleur.”
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