ADVIES

GEWASBESCHERMING LELIE 2

Beheersing van virusverspreiding,
De lelieteelt kent diverse fases waarin het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nodig is. De manier van toepassen vraagt
om veel zorgvuldigheid en deskundigheid. In een serie van twee
artikelen zijn de adviezen gegeven die helpen om de lelieteelt
op een verantwoorde manier uit te voeren. In dit tweede artikel
staan de bestrijding van vuur, virus en overige ziekten en plagen
centraal.
Tekst: KAVB
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D

e teelt van lelie ligt onder maatschappelijk vuur als gevolg van het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Reden voor een groep van betrokken,
deskundige en onafhankelijke personen om
‘standaard’ adviezen op te stellen voor de
belangrijkste toepassingen in het gewas. Deze
adviezen maken duidelijk dat gewasbeschermingsmiddelen voor de teelt van lelie onontbeerlijk blijven. Vakkennis en gezond verstand
zijn essentieel om onnodige inzet ervan te
voorkomen, hoezeer mooie folders ook het heil
van de chemie prediken. Bijzondere omstandigheden gedurende de teelt kunnen uiteraard
bijzondere aanvullende maatregelen nodig
maken.
Behalve lelietelers vormen ook contractgevers
en afnemers van geteelde bollen de doelgroep
voor dit advies. Met regelmaat worden signalen ontvangen over opdrachten aan telers voor
gewasbeschermingshandelingen, die tot onnodig en ineffectief gebruik van middelen aanleiding geven.
Bij het opstellen van het advies is vooral rekening gehouden met de productkwaliteit en met
emissie-eigenschappen van de stoffen, in die

volgorde. Bij het toepassen van de middelen
is het uiteraard van belang zorgvuldig te werken en emissies naar het milieu en de omgeving te voorkomen. In de vorige editie van
BloembollenVisie stonden de bolontsmetting
en onkruidbestrijding centraal. In dit artikel
wordt aandacht geschonken aan de beheersing
van virusverspreiding, vuur en overige ziekten
en plagen.

VIRUSOVERDRACHT
De overdracht van virusziekten (LMoV, LSV)
van zieke naar gezonde planten vindt plaats
door vliegende bladluizen. Verreweg de beste
maatregel om virusoverdracht te beperken, is
te nemen door het telen van partijen met een
laag percentage aan virusziekte. Ook het ruimtelijk scheiden van de teelt van zieke en gezonde(re) partijen is een effectieve maatregel. Bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen
kunnen worden beschouwd als een effectieve
aanvulling op het voorgaande, maar zullen als
maatregel alleen vaak een teleurstellend resultaat opleveren. Effectieve gewasbeschermingsmiddelen (Tabel 1) grijpen primair in op het
werkingsmechanisme van de virusoverdracht,
maar niet op de bladluizen zelf. Insecticiden
die de luizen doden, hebben in het algemeen
geen of vrijwel geen vermindering tot gevolg

Ga bij de vuurbestrijding na of een bespuiting ook echt
van de virusoverdracht. Het is dus zinloos om
dergelijke middelen (zoals Pirimor, Calypso,
Gazelle) voor dit doel toe te passen. Virusbestrijding is niet hetzelfde als luisbestrijding en
omgekeerd.
Hoewel bladluizen verantwoordelijk zijn voor
de virusoverdracht, bestaat er geen 1:1-relatie tussen de hoeveelheid (vliegende) bladluizen en de mate van virusoverdracht. Vroeg in
het teeltseizoen kan snelle virusverspreiding
worden veroorzaakt door een zeer gering aantal nauwelijks waarneembare bladluizen, terwijl later in het seizoen veel bladluizen maar
beperkt bijdragen aan de virusverspreiding.
Dat is een van de redenen waarom (in het algemeen, er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld
stengeljong) de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in het begin van het seizoen
frequenter noodzakelijk is dan later in het sei-

Tabel 1. Standaardadvies voor de (aanvullende) bestrijding van virusverspreiding door bladluizen in lelies
Middel
Diverse middelen

Dosering
6,25 l/ha

Frequentie
20 - 22

Diverse middelen
Karate Zeon

Werkzame stof
minerale olie of
paraﬁne olie
deltamethrin
cyhalothrin

0,4 l/ha
0,05 l/ha

3
wekelijks tot tweewekelijks (zie
opmerkingen)

Sumicidin Super

esfenvaleraat

0,4 l/ha

wekelijks tot tweewekelijks (zie
opmerkingen)
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Opmerkingen
Wekelijkse toepassing vanaf opkomst; na half augustus volstaat in het algemeen een toepassing per twee weken. Houd
rekening met:
Omstandigheden toepassingsmoment
Maximale aantal toepassingen van de diverse pyrethroïden
(Decis, Karate, Sumicidin); lees het etiket
Soorten met relatief veel stengeljong hebben later in het seizoen mogelijk een frequentere bespuiting nodig dan per 2
weken.

vuur en overige ziekten en plagen
om in het beplantingsplan, en daarmee in de
bespuitingen, hiermee rekening te houden. In
de waarschuwingssystemen wordt meestal al
rekening gehouden met die verschillen in het
sortiment.

‘Als ergens is te besparen
op het inzetten van
middelen, dan is het wel de
vuurbestrijding’

noodzakelijk is
zoen (na circa half augustus). Houd rekening
met het optimale moment om de gewasbeschermingsmiddelen toe te passen.

VUURBESTRIJDING
Als ergens bespaard kan worden op het inzetten van gewasbeschermingsmiddelen, dan is
het wel de vuurbestrijding. Het risico van het
optreden van vuur hangt in hoge mate samen
met de vochtigheidsgraad in en op het gewas
en met de temperatuur. Dit risico wordt voorspeld door waarschuwingssystemen, die voor
de sector beschikbaar zijn en waarmee in het
verleden veel ervaring is opgedaan. Houd met
de adviezen van deze waarschuwingssystemen rekening bij het nemen van besluiten over
vuurbestrijding.
Er zijn grote verschillen in de vuurgevoeligheid
binnen het geteelde sortiment en het loont

Door te werken met een waarschuwingsysteem kan er gerichter bestreden worden en
wordt bij een frequentere bespuiting tijdens
infectieperioden een betere bescherming gegeven. In de ontwikkelingsfase van het gewas in
het begin van het seizoen zijn lelies relatief
weerbaar tegen infecties. Een belangrijke periode voor vuurbestrijding in het gewas is die
rond de bloei. Voor veel Oriëntals en OT-hybriden, met name het grove plantgoed hiervan, geldt dat ongeveer half augustus de laatste
bespuiting tegen vuur kan worden uitgevoerd.
Bij de (meerjarige) teelt van ‘kale schubben’
kan sprake zijn van een hoger besmettingsrisico in het tweede jaar (Tabel 2).

OVERIGE TOEPASSINGEN
Grondontsmetting: Het kan noodzakelijk blijken om een grondontsmetting uit te voeren.
Baseer de beslissing om de grond te ontsmetten zo mogelijk op de analyses van grondmonsters van het perceel. Overweeg welke alternatieven effectief en inzetbaar zijn alvorens
voor een chemische grondontsmetting te kiezen. Houd bij toepassing van een chemische

grondontsmetting rekening met de toepassingsomstandigheden en zonodig met omwonenden.
Plaagbestrijding: In het advies voor de bolontsmetting is reeds rekening gehouden met een
behandeling met Admire om later in het seizoen problemen met katoenluis te voorkomen.
Afhankelijk van de situatie kan het noodzakelijk blijken in aanvulling een of twee bespuitingen te realiseren met Plenum (pymetrozine),
Calypso (thiacloprid), Gazelle (acetamiprid)
of Teppekki (flonicamid). Zie hiervoor de etiketten!
Grondbehandeling: Toepassingen van grondbehandeling tegen Rhizoctonia-aantasting
vinden steeds minder plaats. Vaak kan met
groenbemesters al een goede beheersing worden verkregen. In het noorden en oosten van
het land komt een specifieke Rhizoctoniastam voor waartegen maatregelen nodig kunnen zijn, met name in het fijne plantgoed. In
dat geval kan een grondbehandeling worden
ingezet met Amistar of Ortiva (azoxystrobin,
6 l/ha).
PlAMV: Het geven van adviezen is lastig,
mede omdat de inzichten erover nog regelmatig veranderen. Schoon uitgangsmateriaal en
bedrijfshygiënische maatregelen lijken vooralsnog belangrijker dan de inzet van chemie.

Resumé
Voor een gezonde teelt van lelies is de
inzet van gewasbeschermingsmiddelen nodig. De keuze van middelen, het
toedieningstijdstip en de periode waarin een middel wordt ingezet zijn aan de
teler. In dit artikel geeft een groep deskundigen adviezen voor de inzet van
middelen tegen virus en vuur.

Tabel 2. Standaardadvies voor de vuurbestrijding
Middel
Basis:
Mirage Plus
Allure vlb
diverse middelen
Toevoeging:
Folicur WG /SC
Flint
Kenbyo
Spirit

Werkzame stof(fen)

Dosering

Frequentie

Opmerkingen

óf

Prochloraz en folpet

Conform etiket

Alleen spuiten wanneer risico op infectie
bestaat; gebruik waarschuwingssysteem

óf

Prochloraz en chloorthalonil
mancozeb

Idem
idem

Max. 1 x per 14
dagen
idem
idem

óf
óf
óf

Tebuconazol
Triﬂoxystrobin
Kresoxim methyl
Tebuconazol en folpet

Conform etiket
idem
idem
idem

Zie etiket
idem
idem
idem

Toevoegingen alleen met mancozeb als basis;
Reden: eﬀectiviteit en beperking risico van
resistentie;
Niet nodig met Mirage plus of Allure als basis
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