Lelieoogst bijna binnen

Grove bollen en
meer dubbelneus
De lelieoogst is volop aan de gang. Na zo’n extreem groeijaar is het afwachten hoe de bollen uit de grond komen. De
Longiflorums zijn er allemaal wel uit. Van de LA-hybriden
is ongeveer de helft gerooid en aan de Oriëntals en de OT’s
wordt een begin gemaakt. Wat is de algemene indruk van de
conditie van de bollen?
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ij kweker Jeroen Schutte in
Nagele zit de kantine stampvol.
Grote punten gebak gaan rond.
Nico Hof, teeltadviseur van CNB
Teeltadvies, gaat bij het bedrijf langs om
te kijken hoe de zaken erbij staan. Schutte
teelt nu voor het tweede jaar lelies. Samen
kijken ze in de verwerkingsschuur naar
de gerooide bollen. In enkele bollen zitten
nog steeltjes, maar die raken hier toch vrij
gemakkelijk los. Hof ziet echter dat hier
en daar kwekers van LA’s genoodzaakt zijn
bepaalde soorten onrijp te rooien vanwege
spruitgroei. “Dit jaar sterft het gewas door
de warme zomer en het soms warmere
weer van de afgelopen weken allemaal
wat langzamer af.”
Daarnaast is het door het warme, droge
weer bepaald geen vuurjaar geweest;
schimmels kregen hierdoor weinig kans.
Aan het eind van de teelt is dit is een
nadeel. Door vuur sterft het gewas in september normaliter bijtijds af waardoor de
stelen loslaten. Hierdoor kunnen kwekers
eerder gaan rooien. “Die afsterving door
vuur bleef nu vaak achterwege”, ziet Hof.

VRAAG NAAR KLEINE MATEN GROOT
Van de LA-hybriden heeft Schutte
inmiddels zo’n 45 procent gerooid. “De
opbrengst is vrij normaal”, zegt Schutte.
“Wel hebben we meer grovere en minder
fijnere maten.” Dat is volgens Hof ook
wel het algemene beeld in de LA’s. Dat is
jammer, want de tendens is dat de markt
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voor bepaalde grovere bollen moeizaam is.
De vraag naar kleinere maten lelies voor
de broei is groot. Schutte: “Ik heb het idee
dat de ondermaten niet volledig worden
uitgeleverd waardoor de vraag ernaar
blijft bestaan en de grovere bollen nog
langer blijven staan.”
Dit betekent dat kwekers meer bollen van
bepaalde soorten die moeilijker verkoopbaar zijn, voor langere tijd zelf moeten
bewaren. Hof adviseert kwekers daarom
de temperatuur van 5 graden Celsius te
verlagen naar 2 als de leverbare bollen
niet binnen een week of tien dagen worden afgeleverd. Hof: “Het is belangrijk de
temperatuur in de bewaarcel niet onnodig
lang hoog te houden. We weten dat het na
een warmgroeiseizoen langer duurt eer de
top in het suikergehalte is bereikt.”
Hierdoor zal er wat later worden begonnen met warmwaterbehandelingen voor
het plantgoed en met invriezen van het
leverbaar. Hof verwacht overigens deze
week te starten met de eerste brix-metingen (zie kader). Een ander nadeel van
meer grovere maten is dat opslag en bewaring duurder wordt; er gaan er minder in
een kist.

MEER DUBBELNEUZEN
Opvallend is ook dat er dit jaar iets meer
dubbelneuzen zijn. Sommige soorten
kampen met hogere percentages dubbelneuzen dan normaal, schat Hof in. De
exacte oorzaak ervan is nooit te achterha-
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Robér Laar van CNB Teeltadvies legt in een film
uit hoe een suikermeting wordt uitgevoerd. Deze
is te zien op de website van Greenity, onder het
kopje ‘Magazine’ en dan ‘Film’.

len. Dubbelneuzen worden veroorzaakt
door stress en dat kan overal door zijn. Bij
de warmwaterbehandeling, de bewaring
en de omstandigheden in de teelt. Hof:
“Nu waren de teeltomstandigheden
afgelopen zomer door de hitte en droogte
natuurlijk best heftig. Te laat beregenen
of beregenen met een te hoge EC, is zeker
voorgekomen. En een lelie is nu eenmaal
zoutgevoelig.”
Ook Schutte heeft de indruk meer dubbelneuzen te zien, maar kan niet de vinger
op de zere plek leggen. “Ik kon steeds
goed blijven beregenen met een voldoende lage EC. Ik heb het beregeningswater
altijd gemeten met een EC-meter.” De
beregening heeft hem, net als andere
leliekwekers, heel wat inspanning gekost.
Hij heeft percelen tussen de tien en vijftien keer moeten beregenen.
Wanneer de kweker en Hof in de gloednieuwe bewaarcellen gaan kijken, staat
het plantgoed bij 2 graden en het leverbaar bij 5 graden. Hof meet met een geijkte meter het CO2-gehalte in de cel. Dit is
voor Schutte meteen een goede controle of
zijn automatische regeling goed is. In de
bewaarcel wijst Hof op het belang van een
goede luchtcirculatie. Elke dag even door
de cel lopen waarbij de kweker de bollen
voelt en bekijkt, blijft toch belangrijk. De
bollen mogen immers niet te droog worden. “Een visuele inspectie van de bollen
zelf geeft nog altijd de beste indruk van
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de staat van de bollen”, zegt Hof. Hij geeft
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In de bewaring is het verstandig regelmatig het CO2-gehalte te meten en af en toe een bol door te snijden
voor een visuele inspectie.

Schutte wel het advies de temperatuur
in de cel met de leverbare bollen terug te
brengen naar 2 graden. Schutte twijfelt.
“Want als ik ze dan toch verkoop en ga
verwerken, ben ik bang dat ze nat slaan.
Dat is ook niet goed. Bovendien staan deze
nog geen week bij 5 graden.”

HIER EN DAAR FUSARIUM
Bij bloembollenbedrijf Wuestenenk in
Creil gaat Hof ook langs. Op dit bedrijf is
20 van de 63 ha eruit. Sander Wuestenenk
heeft een bakje met plantgoed voor de
teeltadviseur klaar staan. Hof snijdt wat
bollen open. Hier lijkt wat Fusarium in te
zitten. De teeltadviseur ziet in de praktijk
door de warmere bodemtemperaturen dat
sommige kwekers dit jaar wat meer last
hebben van Fusarium dan het jaar ervoor.
Hij neemt twee monsters van de bollen
mee om deze nader te bekijken. Wellicht
dat er ook wat bollenmijt in zit. Mocht dat
het geval zijn, dan raadt Hof een warmwaterbehandeling aan bij 41 graden en
dat 2,5 uur lang. Dit in combinatie met
één dag voor- en nawarmte bij 20 graden.
“Dit is namelijk effectief gebleken tegen
bollenmijt”, aldus Hof.
Verder is Wuestenenk best tevreden over
de kwaliteit van de bollen en de opbrengst. Wel bemerkt hij dat met name bij
het plantgoed meer planten het dit jaar
niet hebben gehaald. Hof zag dat effect op
het land bij sommige kwekers al aanko38

men. “Je zag gewoon planten die achterbleven in groei en wegkwijnden. Dan
redden de bollen het niet. Bij de leverbare
planten kan dat iets erger uitpakken dan
bij het plantgoed.”
In de bewaarcellen bij Wuestenenk staat
het plantgoed bij een temperatuur van
tussen de 2,3 en 3 graden. Dat kan terug
naar 2 graden, raadt Hof aan. En ook
hier kan voor het leverbaar het beste die
temperatuur worden aangehouden. Hof
doet ook hier een CO2-meting. Het getal op
het display loopt langzaam op en bereikt
de grens van 2.000 ppm. Wuestenenk kan
die hoogte wel verklaren. “Vanwege het
warmere weer gisteren had ik de ventilatie wat verminderd.” Meteen wat meer
verversing met buitenlucht is het advies
van Hof. Wuestenenk regelt dat direct en
loopt naar het regelpaneel. Bij een te hoog
CO2-gehalte gaat de wondheling minder
snel.
Hof adviseert kwekers minimaal één keer
per week een CO2-meting te doen in cellen
waar dit niet automatisch gebeurt. “Hoe
vaak je dit moet doen, hangt er ook vanaf
of er vers product van het land in de cel
bij komt. Dan heb je namelijk de meeste
CO2-vorming. Het is dan vooral zaak wat
beter op te letten.” De kweker geeft aan
dat hij wel een CO2-meter heeft, maar hem
nog niet had gebruikt. “Ik ga nu inderdaad het gehalte zelf wat meer in de gaten
houden en elke week even meten.”
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