Toppers van
de Lenteflora
De Lenteflora is de enige show die dit jaar deels doorgaat. De
huisbroeiers kregen hun potten uitgereikt en brachten onlangs hun
resultaat terug. Vier inzenders die jaarlijks de show maken, mochten hun
favoriet uitkiezen. Van een beauty tot een wit met roze winterbloeier.
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BASTIAAN BREED: ‘OVERWELDIGEND’
De liefhebber moet nog even geduld hebben, maar over een paar jaar
kan het zomaar zijn dat naast de hyacinten- en narcissen-op-pot ook
Oxalis versicolor ‘Pink Edge’ in het schap staat. Vorig jaar werd deze
door Bastiaan Breed gekozen selectie geïntroduceerd. In de koele,
lichte kas bloeit hij van begin november tot eind maart. Opkweken
kan in potten van 5 tot 10 cm. Wat maakt dit gewas voor Breed zo
bijzonder? “Het is weer eens wat anders dan het standaard assortiment. Deze Oxalis heeft een mooi scherp contrast tussen wit en
donkerroze, een overweldigende kleurencombinatie. Het gewas is
nog onbekend maar heeft zeker potentie voor de toekomst. Onder
de juiste omstandigheden kan hij de hele winter bloeien.”

ARJAN VAN DER LANS: ‘MOOIE, VOLLE TROS’
Wit is in de broeierij van Muscari geen veelvoorkomende kleur. Het was dan ook goed
nieuws toen in 2005 ‘Siberian Tiger’ op de
markt kwam. De vorig jaar overleden broeier Jan van der Lans uit Lisserbroek ging er
in 2012 mee aan de slag. Zoon Arjan van der
Lans, die de broeierij samen met enkele familieleden voortzet, vindt het een prima selectie. “Dit is een goede witte Muscari die een
mooie, volle tros heeft en weinig last heeft
van Pythium, in tegenstelling tot Muscari
botryoides ‘Album’.” ‘Siberian Tiger’ leent
zich goed voor de broeierij op pot en voor
de snij. Vanaf februari tot mei is het product
te broeien en omdat hij is geschikt voor ijsbewaring, kan er al vroeg in het broeiseizoen
worden gestart met bollen van oude oogst.
De trekduur is voor de snij achttien dagen
met circa zeventien weken koeling. Dan is
een lengte van 30 cm haalbaar.

RUUD WESTERBEEK: ‘EEN BEAUTY’
Ruud Westerbeek van exportbedrijf Westerbeek Bulb Company
uit Noordwijkerhout laat in zijn
keuze meewegen op welke afzetmarkt zijn bedrijf actief is. “Wij
exporteren op de Verenigde Staten en Canada en van de voorjaarsbloeiers bestaat 90% uit
broeierijhandel. Daarvan neemt
de pottenbroei een belangrijk deel
in. Dat sortiment promoot ik op de
Lenteflora. Dat verklaart mijn keuze
voor de gele pottulp ‘Shooting Star’.
Deze tulp is een aanwinst van Marax,
die in 2015 bij de KAVB werd geregistreerd. Er is aanbod voor de handel.
Behalve als pottulp, kan ‘Shooting Star’
ook voor de late broei worden gebruikt
als snijtulp en hij is ook bruikbaar als
ijstulp. Een veelzijdige tulp dus. De
broeitijd loopt van eind januari tot en
met Pasen. Westerbeek vindt ‘Shooting
Star’ een goeie aanwinst. “Dit is voor
de pot een beauty met een uitstekende houdbaarheid en ook nog geurend.”

HENK VAN DER SLOT:
‘MOOIE KLEUR’
In 2016 werd de roze snijtulp
‘Sissi’ door de KAVB geregistreerd. De tulp viel zodanig
op, dat hij van de Commissie voor Nomenclatuur een
Getuigschrift Proeftuin kreeg.
‘Sissi’ is afkomstig van veredelingscombinatie Hybris.
Henk van der Slot had deze
tulp zeker laten zien in zijn
inzending op de Lenteflora
in Lisse. Sinds de introductie is het areaal snel gegroeid
en zijn er dus voor de handel
voldoende bollen beschikbaar.
Het is een prima broeitulp, die vanaf half januari tot laat is te broeien.
Afhankelijk van de kastemperatuur is de
trekduur rond de 26 dagen. Wat lengte en
gewicht betreft heeft de koper een mooie
bos in handen: 38 cm en 40 gram. Van der
Slot is helder over zijn keuze. “‘Sissi’ heeft
gewoon een mooie kleur en een goede verhouding van de plant.”
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