Stop op tijd met
vuurbestrijding
Veel leliekwekers spuiten de lelies iedere veertien
dagen vanaf opkomst tot zeker tot half september
tegen vuur. De reden daarvoor is dat het vermoeden
bestaat dat daarmee de hoogste opbrengst en een
goede kwaliteit bollen te halen zijn. Niets is minder
waar. Ook in een door Botrytis afstervend leliegewas
vindt nog bolgroei plaats. Te lang doorspuiten en de
lelies groen houden heeft meer nadelen dan voordelen.
Tekst: Hans Kok, Delphy | Fotografie: Dirk Osinga
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ind vorige eeuw heeft onderzoek
van PPO Sector Bloembollen al laten zien dat het geen zin heeft om
het gewas zo lang mogelijk groen
te houden. De groei verloopt volgens een
S-curve waarbij in Oriëntals gemiddeld
over drie jaren onderzoek in week 45
(tweede week november) de maximale
opbrengst werd behaald. In Aziaten was
dat in week 42 (derde week oktober). In
Longiflorums wordt het rooitijdstip bepaald door de gevoeligheid voor doorwas.
Als Longiflorum geen last zou hebben van
doorwas, zou het optimale rooitijdstip in
week 46 (derde week november) liggen.
Speciaal voor lelie heeft PPO een waarschuwingssysteem ontwikkeld dat aangeeft wanneer tegen vuur gespoten moet
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worden. Door het warme weer vanaf mei
zijn er afhankelijk van het teeltgebied
nagenoeg geen infectieperioden meer
geweest en had er dus aanzienlijk op
gewasbeschermingsmiddelen en daarmee
op kosten bespaard kunnen worden. Een
lager gebruik komt bovendien de maatschappelijke acceptatie ten goede.
Een nadeel is dat alle lelies direct gespoten
moeten worden wanneer het systeem dit
aangeeft. Als een teler een groot areaal
lelies teelt, is dit niet altijd haalbaar.
Daarom kiezen veel telers voor een vast
spuitregime van eens per veertien dagen.

VUURBESTRIJDING TIJDIG STOPPEN
Lelies uit de groep van de Oriëntals en de
OT-hybriden zijn vrij ongevoelig voor Botrytis, enkele uitzonderingen daargelaten.
Uit het onderzoek van PPO is gebleken dat
in een redelijk vuurgevoelige lelie uit de
groep van de Oriëntals geen opbrengstverhoging meer werd behaald als na half
augustus nog werd doorgespoten tegen
Botrytis. Als er half augustus nog een
hoge vuurdruk is of een waarschuwingssysteem een hoge vuurdruk voorspelt, kan
afhankelijk van de gewasontwikkeling
nog worden besloten om nog wat langer

en uiterlijk tot half september door te
gaan met de vuurbestrijding. In een zeer
vuurgevoelige lelie uit de groep van de
Aziaten bleek in datzelfde onderzoek de
laatste zinvolle bespuiting tegen Botrytis
rond half juli te liggen. Net als in Oriëntals was dat in Longiflorums half augustus. OT-hybriden was ten tijde van dit
onderzoek nog geen groep van betekenis
en werd daarom niet meegenomen in het
onderzoek. Aangenomen mag worden dat
deze groep lelies qua vuurgevoeligheid
vergelijkbaar is met de Oriëntals.
Een nadeel van te lang doorspuiten tegen
Botrytis is dat het gewas langer groen
blijft. Hierdoor kan de kweker later rooien. Een nadeel van later rooien is dat de
werkzame dagen snel afnemen. Wanneer
een teler een groot areaal lelies teelt, zal
de logistiek van oogsten en verwerken
steeds meer in de knel komen. Bovendien
neemt de kans op extremer weer (langdurige neerslag in december 2017) en daardoor slechte rooiomstandigheden sterk
toe. Voor een lelieteler is er dus alles aan
gelegen op tijd met rooien te beginnen.
Door tijdig te stoppen met de vuurbestrijding zal het gewas eerder afrijpen,
waardoor op tijd gestart kan worden met

rooien. Bovendien gaat een rijp gerooid gewas sneller door de schuur, omdat er geen
stelen verwijderd hoeven worden.

VRIJHOUDEN VAN PENICILLIUM
In het onderzoek van PPO is ook gevonden
dat de bollen van lelies die tijdens het
groeiseizoen het langst groen bleven, het
gevoeligst zijn voor Penicillium. Hierdoor
moeten exportbedrijven meer middelen
gebruiken om de bollen tijdens de bewaring in ijs vrij te houden van Penicillium.
Uit onderzoek is al langer bekend dat een
rijp gerooide bol een betere takkwaliteit
kan geven dan een onrijp gerooide bol.
Van rijp gerooide bollen verdrogen ook
minder knoppen in de kas.
De genoemde tijdstippen zijn richtlijnen.
Bij gunstig weer kunnen bespuitingen
worden uitgespaard. Bij ongunstige
omstandigheden kan langer doorgespoten worden. Een waarschuwingssysteem
geeft dat aan. Langer doorspuiten dan
half september heeft geen zin. Het gewas
moet wel afgestorven zijn als het wordt
gerooid. Zeker nu er begin augustus nog
amper Botrytis voorkomt in de lelies, is
het verstandig op tijd te stoppen met de
vuurbestrijding.

Verschillende gradaties van afsterving in lelie.
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