actueel

In lelie en gladiool spuiten
telers meestal wekelijks tegen
vuur. De ervaring heeft de laatste jaren geleerd dat het minder kan door te kijken naar de
weersvoorspelling. Ook is er
geld te verdienen door tijdig
te stoppen met de vuurbestrijding in lelie. In het kader van
Good Practices wordt aangegeven wat er te verdienen valt.

In Oriëntallelies kan goed worden gewerkt met een vuurwaarschuwingssysteem en met het
eerder stoppen met vuurbestrijding

Rekenen aan vuurbestrijding loont
Tekst: Arie Dwarswaard en project
Telen met toekomst
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E

lke week tegen vuur spuiten lijkt in
eerste instantie wel zo praktisch. Het
geeft de zekerheid dat lelie en gladiool
goed zijn beschermd tegen een flinke aantasting door de vuurschimmel. Maar het belast
het milieu onnodig en kost de teler veel geld.
Dat zijn belangrijke argumenten om gebruik
te maken van een vuurwaarschuwingsysteem,
dat aangeeft wanneer een bestrijding tegen
vuur noodzakelijk is, gebaseerd op de weersverwachting. Vanuit het project Telen met toekomst zijn Good practices opgesteld. Door
het toepassen van de Good practices wordt
bespaard op kosten en gewerkt aan een duurzame bollenteelt. De vraag naar duurzaam
geteelde bollen groeit. De bloembollenhandel speelt hierop in door bollen onder keurmerk te leveren, zoals MPS. Voor de handel is
het belangrijk dat voldoende aanbod van duurzaam geteelde bollen beschikbaar is. Good
practices kunnen daarbij helpen. Twee belangrijke Good practices zijn het toepassen van een
weersafhankelijke vuurbestrijding en het tijdig
stoppen met de vuurbestrijding in lelie. Vanuit
Telen met toekomst is een berekening gemaakt
van de besparingen. Dat leverde het volgende
resultaat op:

Weersafhankelijk
Veel bedrijven spuiten in gladiool wekelijks met
een basismiddel. Bij lelie kiezen veel bedrijven
voor een wekelijkse bespuiting met een basismiddel. Bij ongeveer de helft van de bespuitingen in lelie wordt een toevoegmiddel gebruikt.
Met een weersafhankelijke vuurbestrijding is
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het mogelijk 5 bespuitingen in gladiool en lelie
te besparen. Het vuurwaarschuwingssysteem
kan bij de beslissing om te gaan spuiten ondersteunend zijn, niet leidend. Bij stabiel weer is
het zeer betrouwbaar, bij wisselvallig weer is de
betrouwbaarheid minder. De kosten bedragen
ca. €150,- per jaar.
Kosten basismiddel: ca. € 25,- per bespuiting
per ha.
Kosten basismiddel + toevoegmiddel: ca. € 70,per bespuiting per ha.
Besparing gladiool bij een oppervlakte van 20
ha:
20 ha x 5 bespuitingen met een basismiddel x
€ 25,- = € 2.500,- per jaar
Besparing lelie bij een oppervlakte van 20 ha:
20 ha x 3 bespuitingen met een basismiddel x
€ 25,- + 20 ha x 2 bespuitingen met een basis-

middel + toevoegmiddel x € 70,- = € 4.300,- per
jaar

Tijdig stoppen in lelie
In lelie is het mogelijk om tijdig te stoppen met
de vuurbestrijding. Dit levert een gemiddelde jaarlijkse besparing op van 2 bespuitingen.
Doorgaan met de Botrytisbestrijding in lelies
tot aan het rooien is niet wenselijk, omdat het
gewas af moet sterven. Afhankelijk van de leliecultivar kan tijdig worden gestopt met vuurbestrijding. Richtlijnen zijn: Oriëntal circa half
augustus, Longiflorum circa eind augustus, Aziaat, LA-hybride en OA-hybride circa half september. Besparing in lelie bij een oppervlakte
van 20 ha:
20 ha x 1 bespuiting met een basismiddel x €
25,- + 20 ha x 1 bespuiting met een basismiddel
+ toevoegmiddel x € 70,- = € 1.900,- per jaar

Albert Komen: ‘Inmiddels 15 jaar ervaring’
Albert Komen uit Julianadorp heeft inmiddels 15 jaar ervaring met vuurbestrijding in lelies
op basis van de Vuurfax van DLV. “Destijds hadden we een leliestudieclub, waar Erno Rijnders
van DLV in de praktijk wilde laten zien dat het werken met een waarschuwingssysteem kan.
Wij deden ook mee, en het verschil tussen wekelijks spuiten en spuiten op basis van de Vuurfax was in de opbrengst niet te zien. Wel stierf het gewas wat eerder af dat niet wekelijks was
gespoten, maar die bollen waren juist beter te verwerken. De stelen lieten eerder los. Dat was
voor mij reden om hiermee door te gaan.” Het bedrijf teelt Oriëntallelies. Komen krijgt dagelijks een fax met een indicatie van vuurgevaarlijk weer. Dat maakt het er soms wel wat spannender op. “Het kan gebeuren dat de ene dag er nog niets aan de hand is, en de volgende
dag er 100% kans is op vuur. Dan moet het weer wel zodanig zijn dat je ook kunt spuiten.”
Komen voert de vuurbestrijding apart uit van de virusbestrijding. Per keer spuit hij twee liter
Allure, goed voor een bescherming van maximaal 14 dagen. “Rond de 10e dag begin ik dan
wel extra goed te kijken naar de vuurverwachting, om snel te kunnen spuiten als het moet.”
“Wat ik zie is dat het met minder middel toekan terwijl je hetzelfde resultaat haalt. Dat is wat
me in deze manier van werken aanspreekt, ook al is het niet altijd gemakkelijker werken.”

