‘Bedrĳven
enthousiast over
Vitale Teelt Hyacint’
Hyacinten telen is een kwestie van lange
adem. Tussen het moment van hollen en
het afleveren van een verkoopbare bol zit
zomaar vijf jaar. Al die jaren buiten staan
geeft kans op ziekten en plagen. Kan
dat ook anders? Het project Vitale Teelt
Hyacint probeert een antwoord op die
vraag te geven.
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N

ovember 2018. Op de onderzoekslocatie van WUR
in Bleiswĳk oogst onderzoeker Casper Slootweg de
eerste leliebollen die in maart dat jaar als weefselkweekmateriaal waren geplant en in een kas
onder ideale omstandigheden zĳn opgekweekt. Het resultaat: leverbare bollen van maat 16 en meer. Dat nieuws zet
een groep hyacintentelers aan het denken. Kan zoiets ook
voor de hyacint? Immers, net als bĳ de lelie duurt de buitenteelt van hyacint lang en vraagt de nodige middelen om een
gezond eindproduct af te leveren. Een vraag die prima past
binnen de toekomstvisie van de KAVB Vitale Teelt 2030.
De bedrĳven die geïnteresseerd waren, gingen al snel aan
de slag. Aanvankelĳk werd het projectvoorstel niet goedgekeurd. “Eigenlĳk zou het daardoor een verloren jaar worden.

Het project
Het project Vitale Teelt Hyacint bestaat uit twee werkpakketten. Werkpakket 1 zet in op de ontwikkeling van een nieuw schoon teeltsysteem voor ziektevrije bollen. Daarbij zijn vooral partners betrokken uit de veredeling en de
teelt van hyacinten. In werkpakket 2 staat de vraag centraal hoe bij dit nieuwe teeltsysteem partners zijn te betrekken uit andere schakels van de keten,
zoals handel, toeleveranciers en detailhandel. Het project kent een stuurgroep
en twee groepen die overleggen over de werkpakketten. Daarnaast is er een
klankbordgroep waarmee de resultaten uit het project worden besproken.
Het betreft hier een POP3-project dat voor 70% wordt gefinancierd via de
provincie Zuid-Holland met geld van de Europese Unie. Daarnaast vindt cofinanciering plaats door de Stichting Hagelunie en de betrokken partners. Die
partners zijn: Markglory, Vof P.C. van Saase, Kees van Haaster & Zn BV, Van
Haaster Vijfhuizen, VOF Apeldoorn Bloembollen, VOF Tha. A. Pennings en
Zn, BQ Support, Iribov, Alb. Groot BV, KAVB en Stichting Wageningen University and Research.

42

Het kweken van holbollen wordt in het project Vitale Teelt Hyacint onder
gecontroleerde omstandigheden in de kas gedaan.

Dat wilden we niet en daarom zĳn de deelnemers op kleine
schaal aan de slag gegaan. Een nieuw voorstel werd wel
goedgekeurd, zodat we officieel in oktober 2019 van start
konden gaan”, aldus Piet van der Poel, die vanuit veredelingscombinatie Markglory voorzitter is van de Stuurgroep
en penvoerder van het project.
Gestart is met kĳken of holbollen ook binnen zĳn te telen.
“We onderzoeken wat er bĳ de hyacintenteelt mogelĳk is
om zo gezond mogelĳk vanuit weefselkweek binnen holbollen te telen, zodat je nog maar een of twee jaar buiten hoeft
te telen. Als dat kan, dan heb je als het goed is nog maar
weinig gewasbeschermingsmiddelen nodig.” Van der Poel
is helder na het eerste officiële onderzoekjaar. “Het is niet
zo eenvoudig. Zoals zo vaak bĳ onderzoek roept het meer
vragen op dan dat er oplossingen zĳn. Tegelĳkertĳd hebben
we wel binnen de eerste holbollen geteeld zonder gebruik
van middelen.”
Van belang in dit project is de economische haalbaarheid en
de betrokkenheid van alle ketenpartĳen. “Dat is een gegeven. Maar dan is wel de vraag welke factoren je daarin meeneemt. Wat is bĳvoorbeeld een normale hectareopbrengst
als je tientallen procenten uitval accepteert door Pythium?”

EEN WEG
Van der Poel benadrukt dat het project nog maar net is
begonnen. “Het staat nog in de kinderschoenen. Dit is een
van de wegen die we in de toekomst kunnen gaan bewandelen. Misschien ontstaat er wel een heel andere manier van
hyacinten telen. Nu al zie je dat bedrĳven zich in een deel
van de teelt specialiseren. Dat zal in de toekomst misschien
nog wel sterker worden.”
Aan enthousiasme en belangstelling vanuit de sector geen
gebrek, zo stelt hĳ vast. De bedrĳven doen allemaal enthousiast mee. Het enige jammere is, dat we vanwege het coronavirus minder kennis kunnen uitwisselen. Dat gaat digitaal
lastiger dan met een groep mensen die elkaar opzoeken.
Maar ook dat gaat weer voorbĳ.”
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