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M

ijn dahlia’s zijn vooral bedoeld als snijbloem. Het moeten
dus cultivars zijn met bloemen die lang mooi blijven in
een vaas. Omdat ik om praktische redenen liever niet meer dan
zo’n tien verschillende dahlia’s in de tuin wil hebben is het een
kwestie van streng selecteren. Hoe aantrekkelijk ze ook zijn,
die met enkele bloemen, anemoonbloemige en extreem groot
bloemige, de zgn. ‘dinner plates’, komen niet in aanmerking.
Ook de populaire ‘Bishop of Llandaff’ cum suis valt af. Mijn
voorkeur hebben bloemen met een uitgesproken vorm en kleur:
cactus- en semi-cactusdahlia’s, decoratieve, bal- en pompondahlia’s met oranje, gele, hardroze en rode bloemen, tot heel
donkerrood, bijna-zwart. Dahlia’s met heel donkerrode bloemen
zijn geweldig te combineren met alle andere kleuren en daarvan
plant ik er dus elk jaar wel een of meer.
De donkerste is vermoedelijk ‘Karma Choc’ die niet alleen
prachtige, heel donkerrode bloemen met een fluwelig zwart
rood hart heeft maar ook stevige donkere stelen en donker
blad. De bloemen, van het waterlelietype wat wil zeggen min
of meer rechtop staand, hebben een doorsnede van 12 cm; de
planten worden zo’n 90 cm hoog. Ze zouden bij warm weer
een beetje naar chocola ruiken – nooit iets van gemerkt. De
meeste dahlia’s geuren niet.
Dahlia’s in de Karma-serie zijn goede, lang houdbare snijdahlia’s, de bloemen staan 7-12 dagen. De Karma’s geven
veel bloemen, bloemen met een goede vorm, mooie kleuren
en lange sterke rechte stelen zonder zijtakken; daarop zijn
ze geselecteerd.
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‘Chat Noir’

‘Arabian Night’ is een heel donkerrode uit de decoratieve groep:
mooie regelmatig gevormde bloemen met ronde bloemblaadjes,
doorsnede minstens 10 cm, hoogte ongeveer een meter. Bloeit
eindeloos door, tot diep in de herfst.
Ooit had ik ‘Kenora Macop-B’ met enorme, wel 25 cm grote
zwartrode gefranjerde bloemen, veel te zwaar voor de stelen.
Wel een effectieve vaasvuller – spectaculair samen met de beige
‘Cafe au Lait’, die ook zulke grote bloemen heeft.
‘Chat Noir’ is (ook vanwege de naam) al jaren een van mijn favorieten onder de intens donkerrode. Het is een dahlia van het
semi-cactustype: bloemen van zo’n 15-20 cm doorsnede (maar
niet topzwaar) met zeer smalle, puntig opgerolde bloemblaadjes.
De plant wordt ruim een meter hoog en bloeit altijd heel rijk.
Goede snijbloem.
‘Nuit d’Eté’ had ik ook, maar ik zag bijna geen verschil met ‘Chat
Noir’, misschien iets puntiger bloembladen – even mooi.
‘Black Jack’ zou een van de donkerst gekleurde dahlia’s zijn, ook
met bloemen van het semi-cactus type. Hoogte 100 cm.
‘Dark Spirit’ heb ik nog nooit geplant maar hij staat op mijn
lijstje: heel mooie zwartrode, zuiver ronde bloemen met een
doorsnede van zo’n 8 cm. Het is een rijkbloeiende pompondahlia, 80 cm hoog. Een dahlia met balronde bloemen zou een
goede aanvulling op de selectie zijn. n
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