Geïntegreerd lelies telen:

Minder middel en stikstof
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
mineralengebruik in de teelt van lelies kan omlaag.
In de vuurbestrijding kan dat met hulp van een
waarschuwingssysteem. Bovendien is spuiten tot
het eind van de teelt niet nodig. In de bemesting
kan het wel wat minder met stikstof. Daarvoor is
een stikstofbijmestsysteem een hulpmiddel. Minder
verbruik is goed voor het milieu en de portemonnee.
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V

oor de vuurbestrijding (Botrytis)
worden veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Het
is nog steeds gebruikelijk om
wekelijks te spuiten tegen deze ziekte,
vanaf opkomst tot de laatste weken voor
de oogst. Afhankelijk van cultivar en
weersomstandigheden gaat het al gauw
om vijftien tot twintig bespuitingen in een
seizoen waarbij in totaal zo’n 50 kg aan
fungiciden wordt gespoten.
Onderzoek van PPO in de vorige eeuw
naar de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem voor Botrytis laat zien dat
met minder gewasbespuitingen tegen
vuur dezelfde resultaten behaald kunnen
worden als met een wekelijkse bespuiting.
De infectiekans van de vuurschimmel
werd in kaart gebracht bij verschillende
temperaturen en luchtvochtigheden.
Op basis van dit onderzoek wordt in een
waarschuwingssysteem een infectiekans
weergegeven op basis van het weerbericht
ter plaatse en de daarmee samenhangende
periode van bladnat. Wie zich abonneert
op een waarschuwingssysteem, krijgt dagelijks een e-mail waarin het weerbericht
wordt weergegeven af komstig van de
dichtstbijzijnde meetpaal bij de opgegeven
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locatie. In dezelfde mail worden ook de
periode van bladnat en de infectiekans
weergegeven. Op het moment dat er een
infectiekans aankomt, kan de teler besluiten wel of niet te gaan spuiten tegen vuur.
Afhankelijk van de gevoeligheid van de
gewassen.
Het is verstandig om de vuurgevoelige
en de vuurongevoelige cultivars niet bij
elkaar op hetzelfde perceel te zetten. Als
drempelwaarde voor het spuitmoment
kan de teler ervoor kiezen de vuurgevoelige cultivars al te gaan spuiten bij een
voorspelde infectiekans van 15%. Voor
ongevoelige cultivars is het advies om bij
een infectiekans van 35% te gaan spuiten.

NIET TOT HET EIND SPUITEN
Voor een optimale opbrengst is het niet
nodig om de lelies tot het eind te bespuiten. Onderzoek heeft laten zien dat,
afhankelijk van de gevoeligheid van de
cultivar en de weersomstandigheden, half
augustus de laatste zinvolle bespuiting
is voor optimale groei. Het groeicurve-onderzoek heeft laten zien dat zelfs in
een bovengronds afgestorven leliegewas
er nog bolgroei plaatsvindt doordat de
bovengrondse stengels helemaal worden
leeggetrokken.
Te lang doorgaan met de vuurbestrijding
betekent dat het gewas langer groen blijft
zonder dat er een zwaardere bol gerooid
zal worden. Het gewas is echter later rijp
waardoor rooien ook pas later kan. Dat
betekent meer kans op slechtere rooiomstandigheden en een grotere kans dat de
oogst niet op tijd kan worden verwerkt. Te

onrijp gerooide bollen zijn gevoeliger voor
zacht schubrot en Penicillium tijdens de
lange bewaring in ijs.
Een ander nadeel van onrijp rooien is dat
de takkwaliteit in de broeierij minder
is. Wie gaat spuiten volgens een waarschuwingssysteem en op tijd stopt met
de vuurbestrijding kan eerder een rijper
gewas rooien, het gewas makkelijker bewaren, het levert een goede broeikwaliteit
op en het bespaart aanzienlijk op kosten
voor gewasbeschermingsmiddelen.

STIKSTOFGIFT
Tijdens de teelt neemt een leliegewas veel
stikstof op voor de groei. De bolgroei van
de lelie start pas als het gewas is gekopt en
van generatief vegetatief wordt. Van een
aantal grote bloembolgewassen – waaronder lelie – heeft PPO in de vorige eeuw de
stikstofbehoefte onderzocht. Voor deze gewassen is een stikstofbijmestsysteem (NBS)
ontwikkeld. Deze informatie is te vinden
in de Adviesbasis voor de bemesting van
bloembolgewassen, die in 2013 is herzien.
Het NBS gaat ervan uit dat iedere maand
een grondmonster wordt gestoken waarin
de hoeveelheid stikstof wordt bepaald
met als basis een buffer in de grond. De
stikstofopname van de lelie in de tijd is
bekend. Op basis van de stikstofopname
geeft NBS een streefgetal voor de komende
vier weken. De hoeveelheid die bemest
moet worden, is gelijk aan het streefgetal min de hoeveelheid stikstof in de
grond. Het NBS is gebaseerd op de groei
van lelies in bedden van 1,5 meter hart
op hart. Nu worden veel leliebollen in

Een vuurwaarschuwingssysteem helpt te beslissen
wanneer spuiten tegen Botrytis nodig is.

bedden van 1,8 meter hart op hart geteeld.
Bovendien is de plantdichtheid hoger. De
stikstofopname zal dan ook hoger zijn dan
volgens NBS wordt aangegeven. Hiervoor
is te corrigeren door 5% meer stikstof te
bemesten.

GEEN HOGERE OPBRENGST
Hogere stikstofgiften zullen niet leiden
tot hogere opbrengsten. Wel is gezien dat
de leliebollen meer stikstof gaan opnemen (luxe-consumptie). Hiervan zijn in
de afbroei van de bollen nooit voordelen
gezien. Veel telers kijken hun gewas aan
en geven stikstof als de kleur hun niet
aanstaat. Hierbij wordt geen rekening
gehouden met de kleur van de lelies zelf.
De ene cultivar is de andere niet. Sommige
cultivars zijn lichter van kleur en dat is
niet te veranderen door een hoge stikstofgift. Bovendien wil een zwaar groen gewas
niet automatisch zeggen dat bolopbrengst
bij oogsten goed is.
Een nadeel van hoge stikstofgiften is dat
de bollen gevoeliger zijn voor Fusarium.
Een ander nadeel dat samenhangt met
een hoge stikstofgift is dat het de planten
gevoeliger maakt voor bladluizen. Koppert
meldt op zijn website dat hoge stikstofgiften zorgen voor een goede groei maar ook
dat de plantencellen in minder goede conditie zijn en dus vatbaarder voor ziekten
en plagen. Uit onderzoek van Koppert is
gebleken dat veel stikstof plagen aantrekt,
zoals spint, bladluis en trips. Vaak in zulke grote hoeveelheden dat veel ‘medicijnen’ moeten worden gebruikt om de plant
weer beter te maken. Bemesten volgens
het NBS gaat naar behoefte van het gewas.
Dit is beter voor het gewas, het milieu en
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