ONDERZOEK

BILL MILLER:

‘Kansen voor lelie in de tuin’
Amerikaanse leliebroeiers kunnen de kwaliteit van hun producten verbeteren met de onderzoeksresultaten van het Flower Bulb Research Program. Professor Bill Miller gaf tijdens de
Dutch Lily Days uitleg over de bereikte resultaten. Daarbij kwam
ook de tuintoepassing aan de orde.
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S

oms zijn het de kleine dingen die het
doen. Voeg na de oogst van snijlelies
een beetje GA 4+7 toe, en het blad blijft
groen en de bloemen komen mooi open. “Vertel uw Amerikaanse leliebroeiers om dit middel te gebruiken. Dat verlengt het vaasleven en
bevordert de kwaliteit”, benadrukt professor Bill
Miller tijdens zijn lezing die hij houdt bij deelnemer Royal Van Zanten aan de Dutch Lily
Days. Elk jaar komt Miller tijdens deze dagen
naar Nederland om belangstellenden te informeren over het onderzoek dat hij doet op verzoek van en gefinancierd door de Nederlandse
bloembollenexporteurs op de VS en Canada.

STRAK PLANNEN
Echt anders aan de afzet van met name potlelies in de VS is het afleveren op specifieke
momenten, zoals Pasen. “Dan moet het pro-

duct er gewoon zijn. Maar Pasen valt niet elk
jaar op dezelfde dag. Dat fluctueert van 22
maart tot 25 april.” Om toch te zorgen voor een
topkwaliteit, heeft Miller onderzocht welke
combinaties van kastemperatuur en knoplengte de periode bepalen totdat het product oogstbaar is. Van ‘Nelly White’ was het al bekend,
maar Miller heeft dit ook voor vijftig andere
cultivars onderzocht. Alle gegevens zijn te vinden op www.flowerbulbs.cornell.edu.
Als bloemen toch eerder oogstbaar zijn, dan is
bewaren in de koeling nodig. Soms met bruinverkleuring van de knoppen tot gevolg. Onderzoek toonde aan dat vooral de combinatie van
veel zon in de kas en het daarna wegzetten bij
een lage temperatuur van bijvoorbeeld 3°C het
probleem vergroot. Door eerst twee dagen ze
bij 7°C te zetten en de dagen voor de oogst de
kas te schermen nam het probleem flink af.
Verder waarschuwde Miller voor ethyleen, dat
niet alleen in de Nederlandse tulpenteelt, maar
ook in de leliebloementeelt voor met name

knopval kan zorgen. “Vooral als een knop nog
geen 3 centimeter is, is de gevoeligheid voor
ethyleen groot”, aldus Miller. Van alle leliegroepen zijn Aziaten en LA-hybriden het meest
gevoelig. Uit onderzoek bleek dat het toedienen van 1-MCP, in ons land onder meer bekend
als FreshStart, in de leliebloementeelt het effect
van ethyleen maar beperkt teniet kan doen.

‘ZET ZE BUITEN’
Hoewel 95 procent van alle lelies bestemd is
voor de bloementeelt, zijn er zeker ook mogelijkheden voor de tuin. Meestal zijn het die
typen die hangende of zijwaarts gerichte bloemen hebben, die hiervoor worden gebruikt.
Enkele jaren geleden voerde Miller een driejarige proef uit met een modern handelssortiment
snijlelies, dat op vijf locaties in de VS en bij PPO
in Lisse werd aangeplant. De resultaten waren
verbluffend, vond Miller. “Het aantal bloemen
liep bij een cultivar als ‘Brunello’ op van gemiddeld anderhalf per steel in het eerste jaar naar
achttien in het derde jaar. Een cultivar als ‘Conca d’Or’ deed het in Louisiana fabulous. Voor mij
is dat de perfecte tuinlelie. De bloeitijd bedroeg
van de meeste cultivars ruim drie weken.”
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