Muscari ‘Woodstock’:

Drie bollen,
21 bloemen
Welke keuze maak je als veredelaar? Meer van hetzelfde
of juist een eigen lijn? Arie van den Berg van kwekerij
Flower Power uit Breezand doet bij Muscari het laatste.
Met als resultaat selecties die zich binnen Muscari echt
onderscheiden. Zijn meest recente aanwinst ‘Woodstock’
vindt hij heel bijzonder. Uit één bol komen makkelijk zeven of
meer bloemen. Mooi voor de broeier en voor de consument.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

D
Kom kijken
Omdat Lentetuin Breezand dit jaar niet
doorgaat, organiseren enkele deelnemers
op hun eigen bedrijf een show. Flower Power
doet dat ook en zet op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart van 9.00 tot 17.00 uur de deuren open van het bedrijf aan Balgweg 47A in
Breezand. Niet alleen de eigen Muscari-selecties zijn te zien, maar ook het werk van
hyacintenveredelaar Leon van der Poel.
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ertig jaar geleden zette Arie van
den Berg de eerste schreden op
het pad van de veredeling van
Muscari. In een kasje achter
huize Freesia aan de Molenvaart, waar zijn
overgrootvader en naamgenoot Freesia
veredelde, zette hij hommels aan het werk
om te kijken of er wat meer variatie was
te verkrijgen in Muscari latifolium. “Dat
teelde ik toen al, maar de vermeerdering
gaat via zaad. Dat levert een onregelmatig
gewas op, wat voor de broeierij ongunstig
is. Ik heb toen een heel aantal cultivars
van Muscari verzameld en in het kasje
gezet, samen met Muscari latifolium. Dat
leverde als eerste resultaat ‘Bright Morning’ op, een selectie met meer kleuren
en een voor de bloementeelt interessante
lengte.”
De vermeerdering van deze eerste aanwinst was lange tijd lastig, totdat Van den
Berg ontdekte dat parteren goed werkt.
“Op die manier kon ik een partij sneller
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Muscari ‘Marleen’

Muscari ‘Misty Morning’

Muscari ‘Alaska’

opbouwen.” Inmiddels zijn er meer selecties van dit type geselecteerd, waaronder
‘Misty Morning’.

nog eens eerder bloeide, al voor Kerstmis.
Die is mooier en daar is ‘Woodstock’ uit
ontstaan.”
Deze nieuwste loot aan deze stam kan uit
één bol wel tot tien bloemen geven. “Dat
is toch mooi? De broeier hoeft maar drie
bollen te planten en hij levert een product
af waar minstens 21 bloemen op komen.
Ook bijzonder is dat de onderste bloemetjes gevuld zijn, waardoor ze niet snel verwelken. De naam is niet zomaar gekozen.
Woodstock staat voor mij voor de muziek
van Jimi Hendrix en John Lennon, voor de
vrijheid die er toen was.”
Inmiddels vindt zijn werk zijn weg in
de sector. Van ‘Alaska’ en ‘Marleen’ zijn
de stocks verkocht en ‘Flower Power’ is
uitgegeven.
Tijd om te stoppen is het zeker niet. “Ik
ga zeker nog door, want ik hoop nog een
witte variant van ‘Woodstock’ te vinden
en heb ook wat selecties met glimmende
bloemen. Ik blijf nog wel even bezig.”

VEEL BLOEMEN
Een andere richting die Van den Berg is
ingeslagen, betreft selecteren op dikkere
bollen die een forsere bloem en meer
lengte geven. Voorbeelden zijn de witte
‘Alaska’, de helderblauwe ‘Marleen’ en de
nog wat forsere ‘Flower Power’, die ook
nog opvalt door het witte randje langs de
Muscari-bloempjes. “Die selecties maken
bollen van maat 8 tot 10 en geven lengte.
Mooi voor de pottenbroei en bloementeelt.”
Een derde lijn betreft selecties die per bol
meer bloemstelen geven. Een eerste voorbeeld van een selectie met die eigenschappen is ‘Happy Family. “Je vindt op een
gegeven een bol die meer bloemen geeft
en dan ga je daar mee verder. Een paar
jaar later was er eenzelfde type die ook

Muscari ‘Happy Family’
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