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Winterharde cultivar 'Beste nieuwe
waterlelie 2010' verkrijgbaar via IWGS in
2011
Door : Soni Forsman, vertaling Luuc Bauer

Een winterharde waterlelie werd bekroond als "Best new
waterlily 2010", en gaf daarmee de 30 andere deelnemers aan
de competitie van de International Waterlily and Water
Gardening Society (IWGS) het nakijken. Nymphaea 'Wanvisa' is
de eerste winterharde cultivar die het predikaat "Beste
waterlelie" kreeg, sinds de competitie in 1997 begon.
Een beperkt aantal van de bekroonde waterlelie kan via de
IWGS in 2011 worden verkregen; en wel door een exclusieve
overeenkomst met Dr N. Nopchai Chansilpa uit Thailand, de
waterleliekweker die deze waterlelie aan
waterplantenliefhebbers voorstelde op het symposium van
2010 in San Angelo, Texas.

N. 'Wansiva' wordt aangeboden via het Collector’s Association
Plant of the Year (CAPY) programma van de IWGS. Dit
programma ging in 2010 van start om leden en andere
belangstellenden een mogelijkheid te bieden tot aanschaf van
nieuwe of zeldzame waterplanten, voorafgaande aan brede
distributie. Het is ook een fondsenwervend programma ten
behoeve van onderwijs, onderzoek, bescherming en waardering
van waterplanten.
Een ander exclusief CAPY aanbod in 2011 is the Best New
Waterlily uit 2009. N. 'Tanzanite', van Florida Aquatic Nursery,
is een dagbloeiende tropische vorm met diep purperen
bloemen en gevlekte drijfbladen.
Voor meer informatie over deze exclusieve aanbiedingen en
over de IWGS bezoekt u http://www.iwgs.org
Opmerking: Nymphae 'Wanvisa' vertoont de brede, ten
halve gele, meeldraden van het ondergeslacht Nymphaea
subgenus Lotos, de Nymphaea lotus, N. rubra, N. thermalis
soortgroep. LB
(Tekst: Soni Forsman, vertaling Luuc Bauer, het
oorspronkelijke artikel is ingezonden via
www.waterplanten.org)
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Nymphaea ‘Wanvisa’

Ze heeft zalmroze kroonbladen, met streepjes van roomwit;
een soort tekening die nog nooit bij een winterharde waterlelie
is aangetroffen. Het moet een goede bloeier zijn, met
drijfbladen gemarmerd diep brons en helder groen. De
krachtige en compacte groei maken deze plant tot een goede
keuze voor veel watertuinen.
Dr Chansilpa heeft deze waterlelie niet zelf gekruist.
Hij heeft haar verwijderd uit een nietverontreinigde vijver met
N. 'Joey Tomocik' in Thailand. Hij zag de mogelijkheden van
deze zwerver en heeft die weten te redden van de ondergang.
Drie jaren heeft hij de plant verdergekweekt om te bepalen of
kenmerken van bloem en blad constant zouden blijven en of hij
de plant kon vermeerderen. Bijna 500 planten later is het
antwoord op beide vragen Ja!
De geredde waterlelie bloeide voor het eerst bij de nieuwe
eigenaar op Wan Visakaboedsja, dat is de belangrijkste heilige
dag van het Boeddhisme: deze dag is gewijd aan geboorte,
verlichting en dood van de Boeddha. Wan betekent de dag.
De waterlelie werd daarom naar deze dag genoemd: Nymphaea
'Wan Visa'.
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