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•Als al es nog"
dor is, z· e je

Iris reticu ata
al komen'

Het laatste jaar van de eeuw krijgen 26 lezers de
vraag voorgelegd wat voor hen héi bolgewas van de

eeuw is. Elke editie van Bloembollencultuur komt er
een aan het woord. In de eerste aflevering Ard Kroon

van kwekerij A.f. Kroon & Zn. in Breezand.

"De keuze i sn Ig maakt: voor mij is Iris
reticulata de bol van de eeuw. Een klein
bolgewas met kleuren die variëren van
lichtblauw tot purp r. Ik ken het eigenlijk
al mijn hele leven, omdat mijn vader, mijn
opa en zelfs mijn overgrootvader het al
teelden. Een gewas dat al een halve e uw
in cultuur is, verdient voor mij het predi-
kaat bolgewa van de eeuw.
Op onze kw kerij van 32 hectare, die ik
samen met mijn vader leid, telen we drie
hectare. Behalve de soort Iris reticulata
zelf, hebben we diver e hybriden, zoals
'Harrnony', 'Cantab', 'Ioyce' en 'Edward'.
Vooral uit kruisingen met Iris histrioides
zijn typen voortgekomen met intensere
kleuren en wat forsere bloemen.
Wat mij zo aanspreekt in Iris reticulata is
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zijn vroege ver chijnen. Al alles nog dor
en bruin is, komen de felgekleurde bloe-
men al boven de grond. Voor ons huis, op
de zuidkant, heb ik er ook altijd een paar
staan. Het is daar nog wat warmer, zodat
die nog eerder bloeien. Verder vind ik de
tekening in de bloem mooi.
Een praktische kant i de brede gebruiks-
mogelijkheid. iet alleen voor de tuin ge-
chikt, maar ook in de broeierij. Daar gaan
teed meer bollen naar toe, vooral in de

Verenigde Staten en in on eigen land.
We selecteren nauwkeurig in onze partij-
en. Dat heeft al een meer paar evariant
en een forsere vorm van 'Harrnony' opg -
leverd.
Daarnaast speuren we elk voorjaar naar
een zuiver witte vorm. Die kleur zou erin

moeten zitten, maar tot nu toe hebben we
hem nog niet gevonden. Vooral in een hy-
brid. al 'Harmony: zou een witte variant
een mooie aanwin t zijn.
De teelt verei t vakmanschap. Ziekzoeken
0i' virus i nodig, maar met selectie i veel
te bereiken. Minder berekenbaar is het op-
treden van Pythium. In sommig jaren
leidt Pythium tot een opbreng tderving
van 90 pr cent. Dan rooi je alleen je plant-
goed terug. Daar doe je niets aan.
We zetten Iris reticulata af via een al meer
dan twintig jaar bestaande kweker ver-
eniging. Voor mij i dat dé manier van
verhandelen, zeker zolang je een fors deel
van het areaal in de groep hebt. Enig risi-
co is uitbreiding buiten de groep, waar-
door druk op de prij kan komen."
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