Op het proefveld van ROL staan dit jaar de lelies geplant die zijn voortgekomen uit het project Vitale Lelieteelt. WUR-onderzoeker Casper Slootweg gaf een toelichting.

Nat jaar leert
ROL veel over
vuurbestrijding
De druk is voelbaar in de lelieteelt: maatschappij en overheid
willen dat er minder chemische gewasbescherming wordt
gebruikt. Maar kan dat ook in deze kapitaalsintensieve teelt
met afnemers die hoge eisen stellen aan het eindproduct?
Tijdens de Open Dag van ROL op 2 en 3 september maakte
vooral het onderzoek naar de weerbare lelie indruk.
Tekst en fotografie: Arie Dwarswaard
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oms moet er iemand een knuppel
in het hoenderhok gooien. Lelies
telen zonder gewasbescherming,
kan dat? Beelden van een bruin veld
met volledig vervuurde planten doemen
op. Dat is een onverdraaglijk beeld voor
de lelieteler, want zo valt er geen geld te
verdienen aan deze teelt. Maar wat als
de druk van maatschappij en overheid
toeneemt? Als de overheid de provincie
Drenthe uitkiest om een pilot te starten
waarin met telers wordt nagegaan of er
een duurzame lelieteelt mogelijk is? En als
die overheid daar ook geld in wil steken,
bijvoorbeeld door een vergoeding te betalen als een deelnemer met een misoogst te
maken krijgt? Dan is het wijs dat Stichting
ROL vorig jaar al startte met een flinke
proef waarbij de top-5 van het sortiment
uit de drie belangrijkste groepen wordt
onderzocht op de werkelijke behoefte aan
de intensieve bespuitingen tegen vuur.
Vorig jaar was de zomer warm en droog en
dan lukt elke proef om zonder vuurmiddelen te telen. Maar wat als het een nattere
zomer is? Die diende zich deze zomer in al
zijn glorie aan en daarmee kregen de lelies
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eindelijk de ultieme test: overleven ze of
overleven ze niet?

VAN RESISTENT NAAR MEEST GETEELD
Vorig jaar koos de Stichting ROL ervoor
om uit de drie groepen die cultivars te
kiezen waarvan telers hadden aangegeven
dat zij het minst vatbaar voor vuur waren.
In combinatie met een droge en warme
zomer leverde dat een mooi, maar misschien wel een beetje te optimistisch beeld
op. Dit jaar koos ROL voor de top-5 van het
sortiment uit de LA-hybriden, OT-hybriden
en Oriëntals. De LA-hybriden kregen twee
varianten: de standaard vuurbespuiting
of spuiten volgens een beslissingsondersteunend systeem (BOS). Bij de OT-hybriden en de Oriëntals waren er maar twee
varianten: spuiten volgens een gangbaar
spuitsysteem en niet spuiten tegen vuur.
En dat in een zomer met veel regen.
Tijdens de Open Dag van ROL liet voorzitter Hans Kok aan de hand van een foto die
met een drone was gemaakt zien hoe de
groepen er op 26 augustus bijstonden. Bij
de LA-hybriden lieten vooral ‘Nashville’ en
‘Pavia’ het toen al afweten. ‘Brindisi’ en
‘Eyeliner’ oogden nog goed en ‘Honesty’
redelijk. Een week later waren alle objecten door vuur aangetast.
Hoe anders was dit bij de Oriëntals en
OT-hybriden. Op 26 augustus bleken bij
de OT-hybriden ‘Zambesi’, ‘Profundo’ en
‘Conca d’Or’ relatief gering aangetast te
zijn. Bij de Oriëntals had alleen ‘Siberia’
enige last van vuur, terwijl ‘Sorbonne’,
‘Santander’, ‘Canberra’ en ‘Corvara’
nauwelijks enige besmetting hadden.
Onderzoeker Weijnand Saathof meldde
bij de rondgang langs deze proef, dat bij
de LA-hybriden gangbaar twaalf keer was
gespoten en met het BOS acht keer, ofwel
een derde minder.
Tijdens de aan de bezichtiging voorafgaande bijeenkomst in Vledder, deelde
ROL-voorzitter Hans Kok nog mee, dat de
bollen van deze proef van vorig jaar zijn
afgebroeid. “Er was geen verschil tussen
wel of niet bespoten tegen vuur, ook niet
waar het ging om Penicillium.”

met het achterwege laten van de vuurbestrijding in de OT-hybriden en Oriëntals
winst valt te behalen in de kilo’s middel
per hectare. Kok tekende daarbij wel aan
dat op een proefveld de omstandigheden
anders zijn dan in het veld.

NOG EEN SLAG
Iets verder in de toekomst van de lelieteelt
ligt het project Vitale Lelieteelt, waar
WUR-onderzoeker Casper Slootweg aan
werkt. Vorig jaar stonden voor het eerst
bolletjes buiten opgeplant, die in anderhalf jaar tijd binnen in een beschermde
omgeving waren opgekweekt vanuit weefselkweek via schubbollen. De buitenteelt
duurt daardoor nog maar een jaar. In dat
jaar onderzoekt Slootweg hoe de cultivars reageren op diverse behandelingen.
Zo kan er gedompeld worden volgens de

gangbare adviezen os in ECA-water. Vuurbestrijding kan volgens het standaard advies, op basis van een waarschuwingssysteem of niet en de virusbestrijding kan op
basis van het gangbare advies, alleen olie
of niet. De onderzochte cultivars komen
uit de drie belangrijkste groepen. Ook hier
was de LA-hybride die met BOS of niet was
gespoten al ver heen. Slootweg gaf aan dat
er door de inzet van het waarschuwingssysteem vijf keer in plaats van elf keer was
gespoten. Net als bij het project weerbare
lelieteelt oogden de OT-hybride en Oriëntal nog gezond.
Belangrijkste punt van discussie met
de telers was hier de kostprijs. Daar zal
door het onderzoek nog goed aan moeten
worden gerekend. Maar technisch is het
mogelijk om de buitenteelt tot een jaar
terug te brengen.

De OT-hybride ‘Zambesi’.

WINST HALEN
Kok liet aan de aanwezigen zien waar op
dit moment de meeste kilo’s middelen
worden ingezet per hectaren. De vuurbestrijding staat daarbij met 20 kg per ha op
de eerste plaats, gevolgd door de bolontsmetting (11,6 kg/ha) en de onkruidbestrijding (11,3 kg kg/ha). Met dit tweejarig
onderzoek op groep- en sortimentsniveau
na een droge en een natte zomer is in
ieder geval duidelijk geworden dat er met
de inzet van een BOS in de LA-hybriden en

Weijnand Saathof geeft uitleg bij de proef waarbij is gekeken naar de weerbaarheid van de top-5 van lelies
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uit de drie groepen LA, OT en Oriëntals.
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