Phlox paniculata ‘Green Lion’ en ‘Blind Lion’

Bloemen zonder bloei
Ze zijn nog maar kort op de markt: Phlox paniculata ‘Green Lion’ en ‘Blind Lion’.
Er zijn slechts drie telers met deze phloxen in het sortiment. En dat is jammer,
meent teler en veredelaar Jan van Leeuwen. “Het zijn beide aparte planten die
geschikt zijn voor de snij en als tuinplant.”
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J

an van Leeuwen heeft een bedrijf
van 1,5 ha in Melderslo, Midden-Limburg. Hij zit in de afbouwende fase,
zoals hij dat noemt. Enkele jaren
geleden heeft hij de tulpenbroei
afgestoten en is doorgegaan met de zomerbloementeelt van vaste planten. Daarnaast
doet hij aan veredeling, met name in
Phlox. In dertig jaar tijd heeft hij diverse
selectiepartijen opgebouwd. Daarin vond
hij twee bijzondere mutanten, die nu
‘Green Lion’ en ‘Blind Lion’ heten en sinds
enkele jaren kwekersrechtelijke bescherming genieten. Daarnaast werkt hij nog
aan een aantal kleuren.

GEEN KNOPPEN
Het bijzondere aan deze mutanten zijn de
bloemen, of beter gezegd de afwezigheid
van bloeiknoppen. “De bloemen bestaan
uit een soort pluimpjes”, zegt Van Leeuwen. “Die komen niet uit. Doordat ze niet
bloeien, blijven de stengels lang goed bij
gebruik als snijbloem.” Dat biedt flexibiliteit bij de oogst, ervaart hij. “Je kunt
het snijden makkelijk drie tot vier weken
uitstellen.”
In Nederland is hij de enige teler. Daarnaast doen enkele bedrijven proeven met
het gewas in Kenia en in Japan. ‘Blind
Lion’ teelt Van Leeuwen buiten en oogst
daar vanaf ongeveer 10 juli tot rond 10 november. ‘Green Lion’ staat in de koude kas
met een eerste snee in juni en een tweede
in oktober.
Beide cultivars kunnen ook als tuinplant
worden gekweekt, maar dat gebeurt maar
mondjesmaat. Van Leeuwen hoopt dat
zijn Phlox binnenkort op grotere schaal
verhandeld kan worden. De bemiddeling
gaat via CNB New Plant.

Jan van Leeuwen tussen zijn Phlox paniculata ‘Blind Lion’.
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(afhankelijk van teeltwijze)
Standplaats: volle zon
Winterhard: ja
Bloeiperiode: juli-oktober
Gebruik:
border, pot, snij

Bladkleur:
Bloemkleur:

Bladkleur:
Bloemkleur:
Hoogte:

groen
mosgroen verkleurend 		
naar matgroen
Hoogte:
40-90 cm
(afhankelijk van teeltwijze)
Winterhard: ja
Bloeiperiode: juli-oktober
Gebruik:
border, pot, snij
30 juli 2021

30 juli 2021

017 Phlox 98_V2.indd 17

30 juli 2021

17

26-07-21 08:28

