onderzoek

Bladproblemen bij lelies door bemesting
In de broei van lelies worden regelmatig bladvlekken waargenomen, waarvan de oorzaak niet bekend is. Bladvlekken zouden (mede) het gevolg kunnen zijn van gebrek of overmaat aan
bepaalde elementen. In de zomer van 2009 is bij PPO in Lisse
een experiment uitgevoerd, waarin tijdens de broei van vier leliecultivars het effect van het ontbreken of een overmaat van een
aantal elementen in de voeding is onderzocht. In dit artikel de
resultaten en de beelden.
Tekst: Casper Slootweg, Hans Kok en Hans van
Aanholt, PPO Bloembollen
Foto’s: PPO Bloembollen
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e gebruikte cultivars waren de Oriëntals: ‘Muscadet’ en ‘Rialto’, en de LAhybriden: ‘Advantage’ en ‘Brindisi’. De
lelies werden geteeld in bakken met perliet en
kregen een standaardvoedingsoplossing, of
een voedingsoplossing waarin bepaalde elementen ontbraken, of juist in overmaat aanwezig waren (tabel 1). Er zijn bollen gebruikt
van de maat 16-18. Er werd een kastemperatuur aangehouden van 16°C. Er werd gelucht
bij 17°C. De kas was voorzien van een krijtlaag
(50-60% scherming). De bollen zijn geplant in
bakken, waar onderin anti-worteldoek was aangebracht om doorwortelen in de ondergrond te
voorkomen. Van de Oriëntals werden 10 bollen

Takkwaliteit
per bak geplant en van de LA-hybriden 12. Het
substraat werd direct na het planten vochtig
gemaakt met de benodigde voedingsoplossing.
De bakken werden 21 dagen in een koelcel van
9°C voorgetrokken. De planten kregen in de kas
tweemaal per week de benodigde voedingsoplossing. Alle planten kregen bij elke beurt een
klein deel bovenover en de rest onderdoor.

Bladproblemen
Een aantal elementen heeft bij een tekort bladproblemen laten zien. De bladschade door
magnesiumgebrek was het grootst; deze trad
bij alle vier de gebruikte cultivars op (foto 1 t/m
4). Calciumgebrek gaf de bekende bladverbranding in lichte mate bij drie van de vier cultivars
en ijzergebrek leidde alleen bij ‘Muscadet’ tot
bladvlekken. Stikstofgebrek uitte zich niet in
bladproblemen, maar in een lichte bladkleur
en lichte takken bij de oogst. Een overmaat aan
borium liet bij drie van de vier cultivars ver-

Foto 1: Bladprobleem ‘Advantage’ door Mg gebrek
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droogde bladpunten zien. Een overmaat aan
kalium gaf bij ‘Muscadet’ een meer opstaande
bloemstand. Gebrek of overmaat aan mangaan
en fosfor liet geen symptomen zien.
Bij ‘Brindisi’ en ‘Advantage’ kwamen op vrij grote schaal bruine bladvlekken voor, die niet aan
een gebrek of overmaat van een enkel element
waren toe te schrijven (foto 5 en 6). Deze bruine bladvlekken traden vooral op aan de randen
van de bakken; de verdamping zou hierbij een
rol gespeeld kunnen hebben. Een overmaat
aan calcium (6.5 mmol in de voedingsoplossing) voorkwam het optreden van deze bladvlekken echter volledig.

Er was bij alle cultivars een duidelijk effect van
stikstof en magnesium op de bladkleur; geen
toevoeging aan de voedingsoplossing gaf relatief geel blad, een overmaat donkergroen blad.
Ook een overmaat aan kalium en calcium zorgde voor donkergroen blad.
Er waren geen duidelijke verschillen in aantal knoppen per tak, taklengte en bloemsteellengte tussen de behandelingen. Het takgewicht van de behandeling zonder stikstof was
wel duidelijk lager dan van de behandeling met
hoog stikstof.

Conclusie
Vooral een gebrek aan magnesium liet in dit
onderzoek sterke bladproblemen zien. Daarnaast traden bruine bladvlekken op, die niet
aan één element waren toe te schrijven. Een
overmaat aan calcium kon deze bladvlekken
echter helemaal voorkomen.
Het was opvallend dat er bij veel elementen
relatief weinig effect van een tekort te zien was,

Foto 2: Bladprobleem ‘Brindisi’ door Mg gebrek

hoewel de elementen in het substraat volledig afwezig waren. De voorraad in de bol was
kennelijk voldoende om grote groeiproblemen
door een gebrek te voorkomen.

		

Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.

Tabel 1. Uitgevoerde behandelingen

element

concentratie

alle

standaard

Magnesium

nul

Magnesium

hoog

Mangaan

nul

Mangaan

hoog

Calcium

nul

Calcium

hoog

IJzer

nul

IJzer

hoog

Borium

nul

Borium

hoog

Stikstof

nul

Stikstof

hoog

Fosfor

nul

Fosfor

hoog

Kalium

nul

Kalium

hoog

factor t.o.v.
standaard

3
10
2.5
10
10
2
3

Foto 3: Bladprobleem ‘Muscadet’ door Mg
gebrek

Foto 4: Bladprobleem ‘Rialto’ door Mg
gebrek		
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Foto 5: Bruine bladvlekken in ‘Brindisi’		
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Foto 6: Bruine bladvlekken
in ‘Advantage’
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