Flevolandse telers
laten prima
tulpensortiment zien
De Bloembollenvakdagen in Creil konden dit jaar niet
doorgaan. Alle bollen waren wel ingeleverd, hadden
hun temperatuurbehandeling gehad en waren bij Vertify
opgekweekt. Zonde om daar niets mee te doen. Voor het
bestuur reden om op het bedrijf van Van Meer Bloembollen
alle inzendingen neer te zetten en aan de deelnemers
te laten zien. Resultaat: een prima show met veel nieuw
sortiment in een vaak zware kwaliteit.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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FOTO 1
Burger Tulpen en Lelies zette een nieuwe gefranjerde tulp neer. Het betrof ‘Philly Belle’, die opvalt
door de dieprode kleur en de prima lengte van de
poten.

FOTO 2
Bij Van der Avoird was een mooie collectie nieuwe
tulpen te zien, waaronder de rood met oranje
‘Spirit’, maar ook de gele gefranjerde ‘Sorento’ en
de feloranje ‘Orange Sherpa’.
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FOTO 3
Bloemgrootte is een aspect waarbij de grenzen nog
niet zijn bereikt. Een van de nieuwe giganten op dit
gebied is ‘Limoncello’, geshowd door Maatschap
Slootman-Claassen, waar ook de prima randtulp
‘Ready’ opviel.

FOTO 4
Uit de rode snijtulp ‘Lalibela’ is onder meer een
oranje mutant ontstaan, genaamd ‘Salmon Lalibela’. Inzender hiervan was Ebbers Bloembollen, die
ook indruk maakte met de dubbele rode ‘Mondiano’.

FOTO 5
Op shows is hij niet vaak te zien, maar het is wel de
nummer 2 van het geteelde sortiment: ‘Jan Seignette’. Deze randtulp werd door Van Meer Tulpen
geshowd in een prima kwaliteit.

FOTO 6
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Het aandeel dubbelbloemige tulpen neemt nog
steeds toe. Mooi voorbeeld van zo’n nieuweling in
dit segment is ‘Gaston’, die ook nog eens oranje is.
Inzender was C. de Jong, die in hetzelfde segment
‘Pink Delight’ liet zien.

FOTO 7
Ze staan helemaal aan het begin en zijn nodig
voor de sortimentsvernieuwing. Zaailingen met
een code werden onder meer door Gebr. Bakker
getoond. Daarbij lag de nadruk op randtulpen,
waaronder deze LW-28, die opviel door de flinke
lengte.

FOTO 8
Nieuw bij Stengs-Leijten was de zachtgele ‘Rebellious Yellow’, die opvalt door de flinke gefranjerdheid. Het bedrijf liet ook de roodoranje ‘Spot On’
en de rode, geelgerande ‘Aloha’ zien.
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