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Lelieplantgoed koken:
zo doe je dat
Het koken van lelieplantgoed is noodzakelijk
om bladaaltjes te bestrijden en bijvoorbeeld
schimmels als Fusarium, woekerziek,
bollenmijt en Cylindorcarpon. Daar
zit niemand op te wachten. Nico Hof,
teeltadviseur bij CNB teeltadvies en hoofd
kwaliteitszorg bij CNB, geeft wat tips en
aanwijzingen.

tuur is het absolute minimum, anders wordt het bladaaltjes onvoldoende bestreden. Dikkere bollen doe je iets langer, het duurt
immers ook langer voordat die op temperatuur is.” Om bollenmijt te bestrijden is een kooktijd van 2,5 uur nodig bij 41°C. Als
de bollen uit de ketel komen, krijgen ze nog een dag ‘nawarmte’,
opnieuw bij 20°.
Tussen het koken van partijen door moet de ketel worden
schoongemaakt. “Je vult de ketel deels met vers water, warmt
dit op tot 65°C en pompt het water dan tien minuten rond. Daarmee maak je de ketel virusvrij. Vervolgens kun je de bak verder
afvullen. Wil je woekerziek in bollen bestrijden, dan voeg je 15
tot 20 ppm vrije chloor (ECA-water) toe of 1 procent Captan.”

AFKOELEN EN DROGEN
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Lelieplantgoed heeft er baat bij om gekookt te worden voordat
het de bewaring in gaat, om zo bladaaltjes te bestrijden. Belangrijk daarbij is het juiste moment van koken te bepalen, legt Nico
Hof uit. “Het suikerniveau van lelieplantgoed moet op z’n hoogst
zijn voordat je het gaat koken. Dan kunnen de bollen de hitte
het beste aan. Wat dat getal is, hangt van de cultivar af, dat is
verschillend.” Voordat de bollen de ketel in kunnen, moeten ze
eerst worden geschoond. “Laat ze daarna een week met rust om
de bollen te laten helen. Wondjes vergroten het risico op PlAMV,
dat wordt overgedragen via wondjes op de bollen. Als je ze een
week met rust laat, heb je minder kans op schade.”

Na het koken, gaan de bollen de bewaring in. “Je laat ze een
nacht volop drogen en stort de bollen een keer om zodat ze goed
los komen te liggen in de kist. De bollen worden gedroogd totdat
ze dof zijn.” Belangrijk is wel dat de drooglucht niet kouder is
dan 4°C. “Anders kan door warmteonttrekking door verdamping
van het water op de bol de spruit bevriezen.” In de fase van het
afkoelen en drogen blijven de ventilatoren draaien. “Uiteindelijk
draaien ze zo’n vijf minuten per half uur. Een week na het koken,
kan de temperatuur naar waarden onder nul worden gebracht,
van -0,5 tot 0°C.” Dat is de laatste handeling. “Dan liggen de bollen goed tot het moment dat je ze gaat planten.”

DE KETEL IN
Voordat de bollen de ketel in gaan, krijgen ze ,indien wordt gekookt bij 41°C, èèn dag ‘voorwarmte’ op 20°C in een vochtige
cel. Dan zijn ze zover dat ze de ketel in kunnen. “gemiddeld is
de opwarmtijd voor dat de ketel op 39°C is 30 minuten. Daarna
blijven ze minimaal twee uur op 39°C in de ketel. Deze tempera34
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