Half juli zijn de hyacinten grotendeels de grond uit. Voor
BloembollenVisie reden om
een ronde te maken langs een
aantal kwekers. Uit de oogstimpressie blijkt dat de verschillen
tussen de belangrijkste teeltgebieden niet groot zijn. Zowel in
het Noordelijk Zandgebied als
in Kennemerland en de Bollenstreek zijn de resultaten goed
met hier en daar een afzwaaier.

De rooiwerkzaamheden bij N.J.J. de Wit zijn voortvarend verlopen

Hyacintentelers niet
ontevreden over oogst
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O

p de zandgronden in Anna Paulowna en omgeving staan flink wat percelen hyacinten. Eén van de telers is
Siem de Wit van N.J.J. de Wit/Nord Lommerse, goed voor 35 hectare hyacinten. De kweker
spreekt van een moeizaam groeiseizoen, waarin de kwaliteit van het land heel erg belangrijk
is geweest. “We hebben een redelijk koude winter gehad, dus waren wij blij dat onze hyacinten onder stro zaten. Zeker de Pearl-soorten,
bij ons de hoofdmoot, zijn vorstgevoelig. De
winter werd gevolgd door een vreselijk droog
voorjaar. Op best land hebben de hyacinten dat
goed overleefd en dat is bij ons gelukkig grotendeels het geval. Wel zijn er verschillen met hier
en daar een afzwaaier. Dat zien we ook in de
bollen die bij ons exportbedrijf binnenkomen.
Land waar iets aan mankeert – oudere tuinen,
geen goede infiltratie, enzovoort – komt in deze
oogst tot uiting. Pythium is dankzij voldoende
vers land bij ons nauwelijks aan de orde, maar
in de export komen we wel wat aangetaste partijen tegen.”
Volgens De Wit zijn er bepaalde soorten die
het moeilijk gehad hebben. “Zelf zitten we in
de hyacintenveredeling van Markglory. In een
moeizaam jaar als dit kun je heel goed zien
welke soorten goed zijn.” Bij N.J.J. de Wit is de

hyacintenoogst 15 juni gestart. Half juli zijn de
leverbare bollen van het land; het rooien van
het plantgoed heeft door de enorme regenval wat vertraging opgelopen. Het sorteerwerk
moet nog gebeuren. “We krijgen gegarandeerd
te maken met afzwaaiers en meevallers; het is
afwachten waar de balans komt te liggen. Voor
veel hyacintentelers zal de regen in juni net op
tijd geweest zijn. De bollen hebben hierdoor op
de valreep nog een groeispurt kunnen maken.”

DIKKE MATEN MISSEN
De oogst van hyacinten is in de Bollenstreek
onder goed weer verlopen. De preparatie leverde volgens John van der Slot voor de meeste
telers een goede opbrengst op. “Wel missen
de echte dikke maten als 17 en 18 cm. Bij de
gestrooide hyacinten is geen sprake van een

topjaar, maar het is wel aardig. Gemiddeld
genomen is de groei 1:3,5, terwijl we ook wel
jaren kennen dat het tot 1:5 is. Her en der heeft
Pythium voor de nodige opbrengstderving
gezorgd. Pythium is dit jaar wat men noemt
‘een grote koper’ geweest, vaak in relatie tot de
droogte.” Half juli is de narcissenoogst ook al
een aardig eind op gang. Volgens Van der Slot
wordt het met dat gewas ook geen topjaar. “Ik
schat dat het 10 procent minder is.”

KENNEMERLAND: GOED
Naast het Noordelijk Zandgebied en de Bollenstreek telt Kennemerland nog een substantieel
aantal hectares hyacinten. Waar de opbrengsten bij de tulp nogal uiteenlopen, is het beeld
bij de hyacint eenduidiger, aldus Jan Apeldoorn. “Begin juni is hier gestart met het rooien van de preparatie en het meeste is er rond
half juli uit. Het ziet er allemaal goed uit.” Het
droge weer zorgde voor een verwaarloosbare
aantasting door geelziek. “Eigenlijk zien we dat
al een aantal jaren niet meer. Naast het droge
voorjaar helpt het consequent uitvoeren van
een heetstookbehandeling daar natuurlijk aan
mee.” Inmiddels is ook een flink deel Allium en
krokus gerooid. De vroege soorten en selectie
Allium zijn goed gegroeid. Ook over de krokusoogst is Apeldoorn niet ontevreden. “Collega’s
melden dat ze gewoon tot goed zijn. Wel iets
minder dan vorig jaar, maar zeker niet slecht.”
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