NIEUWS HOBAHO

Hobaho Veredelen focust op resistentie
Vroege en zware cultivars, harde kleuren, een goede knoppresentatie en bovenal ziekteresistent. Het zijn enkele belangrijke speerpunten voor Hobaho Veredelen. De activiteiten richten
zich op de gewassen tulp (in opdracht van Remarkable) en hyacint (in opdracht van Markglory). Rob Vreeburg en Karin Pater zijn jaarrond bezig met het kruisen en testen van nieuwe
cultivars en geven een kijkje in de keuken.
In 1988 werd het Hobaho Testcentrum voor
Siergewassen opgericht. Een van de activiteiten waar vandaag de dag nog de focus op
ligt, is het veredelen van tulpen en hyacinten
en het uitgeven van Marklily-lelies. “Daarnaast
ondersteunen we klanten bij het verzorgen
van showmateriaal”, vertelt Rob Vreeburg. Hij
werkt sinds tien jaar bij het Hobaho Testcentrum en is hoofdverantwoordelijk voor de tulpenveredeling. “Dit gebeurt in opdracht van
Remarkable. Aan deze kwekersvereniging,
opgericht in ’96, zijn zeven vooraanstaande
bloembollenbedrijven verbonden. Onze activiteiten zijn gericht op de lange termijn. Dat
betekent dat ziekteresistentie het uitgangspunt is van ons veredelingsprogramma. Een
tulp moet mooi in de huid zitten, waardoor
de kans op Fusarium klein is. Daarnaast mag
een soort niet gevoelig zijn voor virus.”
Rob Vreeburg en Karin Pater: ‘Op zoek naar vroege tulpen en hyacinten’

Compact en zwaar
Het doel is volgens Vreeburg om een tulp
zonder maren in de markt te zetten. Eén die
makkelijk te broeien is, in grote aantallen, en
slechts 14 tot 15 weken kou nodig heeft.
“Tevens focussen we ons op zware soorten.
Zeker in het vroege sortiment is het belangrijk om meer gewicht in een bos te krijgen.
Wat nu goed verkoopt op de veiling zijn toch
de zwaardere, vaak nieuwe tulpen. De tetratulpen ‘Rambo’ en ‘Hunter’ zijn goede voorbeelden uit onze kraam met compacte, grote bloemen en lange, dikke poten. We zijn
nu bezig om zware en resistente tulpen met
elkaar te kruisen. Daar gebruiken we een
aparte lijn voor. De tetra-tulpen waren voorheen standaard enkelbloemig. Wij zijn één
van de weinigen die ook crispa, parkiet, dubbele en leliebloemige cultivars hebben. Daarnaast selecteren we op het goed groeien, de
knoppresentatie en uniformiteit.”
Enkele succesvolle tulpen die Remarkable
reeds in de markt heeft gezet zijn ‘Choice’,
‘Russia’, ‘Dior’, ‘Denmark’, ‘Hennie van der
Most’, ‘Bourbon Street’ en ‘Dutch Design’. Vol-

gens Vreeburg valt er nog veel te winnen in
het vroege sortiment. “Nu worden bollen op
het zuidelijk halfrond geteeld. We hebben
nog een lange weg te gaan voor een Nederlands alternatief, maar het zou mooi zijn.” In
de hyacintenmarkt ligt de frequentie waarmee nieuwe cultivars worden geïntroduceerd
een stuk lager. Hobaho is als één van de weinigen actief in de veredeling. Dit gebeurt in
opdracht van Markglory, waaraan acht bedrijven verbonden zijn. “We houden ons bezig
met zowel het pot- als snijsortiment”, vertelt Karin Pater. “Het aandeel snijhyacinten is
inmiddels een iets grotere rol gaan spelen.
De laatste jaren hebben we hier een apart
kruisingsprogramma voor.”
Witte snijhyacint
Volgens Pater is het bloembollenvak met
name op zoek naar een goede witte snijhyacint. “Andere kleuren zijn niet onbelangrijk,
maar naar wit is altijd vraag en het is niet zo
modegevoelig. We zijn met een aantal witte
cultivars bezig die we op korte termijn verwachten op te kunnen schalen. Een goede

witte pothyacint van ons is 01-17001. Verder
verwachten we veel van ‘Yellowstone’ – op
dit moment de beste gele die vroeg te broeien is – onze rode hyacint 94.073.022-05 en
de bicolor-hyacinten, gekleurde cultivars met
een wit hartje. We hebben al paarse, roze en
blauwe types en proberen daar nu een hele
lijn in te krijgen.” Volgens Pater is de veredeling van hyacinten niet eenvoudig. “Je hebt te
maken met een enge pool. Hyacinthus orientalis vormt de hoofdmoot, waardoor er niet
veel variatie mogelijk is met kruisen.”
Hobaho heeft de focus wat de hyacintenveredeling betreft op een aantal eigenschappen
liggen. Allereerst is een goede bolkwaliteit
van belang. “Een cultivar moet makkelijk te
telen zijn, uniform en ongevoelig voor ziektes. Daarnaast is de knoppresentatie, en met
name de kleur, heel belangrijk. We beoordelen de hyacinten in verschillende stadia. Voor
pothyacinten geldt met name dat ze stevig
moeten zijn met een mooi gedrongen, volle
tros. Kansen liggen er met name in de vroegheid, weinig koudeweken en harde kleuren.”
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