Op www.premium-varieties.com
vertelt Tim Kapiteyn over hyacint
‘Purple Pride’. Premium Varieties is
het online platform waar broeiers
alle informatie kunnen vinden over
de onderscheidende rassen die bij
CNB zijn ondergebracht. De website
vormt de basis met actueel nieuws,
interessante artikelen, video’s en
teelttechnische informatie.

Multifunctioneel
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Met zijn donkerpaarse kleur en zijn sterke groei- en
broei-eigenschappen weet hyacint ‘Purple Pride’ zich met
gemak te onderscheiden in de markt. Nu teelt Kapiteyn
uit Breezand nog maar een bescheiden hectare van dit
gewas, maar er is uitzicht op groei.
Hyacint ‘Purple Pride’ is een zaaisel uit 1991 uit een kruising tussen 'Paul Hermann' en 'Zeus' van IVT. De donkerpaarse hyacint komt uit de stal van Orientalis, een samenwerking tussen Kapiteyn, P.A. de Groot en Rooĳakkers
Breezand, vertelt Tim Kapiteĳn. “Binnen de samenwerking wordt dit soort door ons geteeld, inmiddels staat er
ongeveer 1 hectare opgeplant.”

INTENS PAARS
De hyacint met de opvallende kleur beschikt over een
verzameling van sterke eigenschappen. “Het soort is niet
erg gevoelig voor grĳs en snot en beschikt over een goede
groeikracht en sterke beworteling. In de teelt is hĳ probleemloos, wĳ zien dit soort als de verbeterde versie van
'Splendid Cornelia'. Wat ‘Purple Pride’, naast de intens
paarse kleur, ook aantrekkelĳk maakt, is dat dit soort
zich leent voor vele toepassingen: voor de droogverkoop,
maar ook voor de pottenbroeierĳ en als snĳhyacint. Een
multifunctionele hyacint dus. Dat maakt hem geschikt
voor vele markten.”

STIJGENDE LIJN
Kapiteyn verwacht dat de vraag naar ‘Purple Pride’ zal
groeien. “We merken nu al dat de markt erom vraagt,
dit belooft een populaire hyacint te worden. Sowieso was
de vraag naar hyacinten groot omdat de oogst wat tegenviel. Daar heeft deze relatieve nieuwkomer ook zeker van
geprofiteerd. Vooral vanwege zĳn brede toepassingsmogelĳkheden, voor zowel binnen als buiten, voorzien wĳ
de komende jaren een stĳgende lĳn. Zowel in de teelt als
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in de broeierĳ. Daar gaan we veel consumenten blĳ mee
maken.”
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