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Veel variatie bij Alliumkeuring 
 
Maandag 8 juni ’15 organiseerde de KAVB een extra keuring voor Allium. De eerste keuring 
bleek aan de vroege kant te zijn en de laatste keuring op 29 juni in Lisse zal misschien aan 
de late kant zijn voor een gedeelte van het sortiment. 
 
Er zijn twee categorieën: Allium tot 50 cm en Allium boven de 50 cm. Voor beide groepen 
waren ruim vertegenwoordigd, deze maandag. 
 
De beste grote Allium werd de kruising A. schubertii x nigrum pink van Mts Meelema – 
Versteeg uit Creil. Deze zeer robuste zaailing in een unieke kleur roze vormt zonder meer 
aan aanwinst voor het sortiment. 
 

 
A. schubertii x nigrum pink 

mailto:vanscheepen@kavb.nl


 

Informatie: J. van Scheepen 
P KAVB T 0252 53 69 54 
 Postbus 175 E vanscheepen@kavb.nl 
 2180 AD Hillegom I www.kavb.nl 

B.  
Bij de grote Alliums trokken ‘Purple Caila’ van J.H. Oostdam en ‘Globemaster’ van Gebr. 
Valkering de aandacht. Ook Mellema zond meer grote sieruien in: ‘Beau Regard’, 
‘Ambassador’, ‘Silver Spring’ etc. Erg fraai was ook de vaas met verschillende kleurvormen 
van A. nigrum. 
 
Bij de kleintjes wist Mellema ook de eerste prijs te veroveren met A. caesium ‘Aravan Blue’, 
een klein zeer donker blauw sieruitje, dat in elke tuin zou opvallen door zijn kleur. 
 

 
Aravan Blue 
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Ook Sj. De Groot uit De Zilk liet verschillende mooie kleintjes zien, waaronder A. litvinovii en 
carolianum. 
 
Mellema, heeft inmiddels misschien wel traditiegetrouw, een bloemstuk ingezonden met 68 
verschillende sieruien. Een plaatje! 

 
Alliumstuk 
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Bulbs of Lowlands zond een fraaie tweekleurige zaailing in met grote bloemschermen en 
verder ‘Powder Puff’. Cornel van Schagen uit Bergen liet ‘Metallic Shine’ zien met zijn 
opvallende bloemetjes. Van Woesik Veredeling was present met ‘Ostara’. 
 
De lange Nectaroscordum’s werden niet alleen ingezonden door Mellema, in de gebruikelijke 
kleuren, maar ook in een gelige tint. A.J. Warmerdam showde een mutant van siculum met 
opvallende groene grillige bloemblaadjes. Zeer bijzonder deze vorm. 
 
Te midden van het geweld van alle andere bloemen en planten in de showruimte weet Allium 
zich aardig staande te houden en is nog zeker de gehele week te bewonderen bij CNB in 
Lisse. Allium blijft een schitterende snijbloem met een prima houdbaarheid. Ook in de tuin of 
het terras biedt de grote variatie aan types, vormen kleuren veel mogelijkheden. Het geslacht 
Allium kent ook een lange bloeitijd. Kortom Allium is een dankbaar gewas met mogelijkheden 
voor de consument. 
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