Kieskompas voor
lelietelers
Voor menig lelieteler is de situatie in de sector op dit moment een groot vraagteken.
De aanhoudend lage prijzen maken keuzes noodzakelijk. Maar welke keuze maak je
dan? Tijdens de Leliedag van KAVB en ROL kregen de ruim 180 aanwezigen een mooi
kieskompas aangereikt.
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D

at lelietelers op een kruispunt
staan, is helder. De markt is
moeilijk, het rendement al jaren
een punt van zorg, het middelenpakket geen vrolijk perspectief, om
over bezorgde buren nog maar te zwijgen.
Het kwam allemaal aan de orde tijdens
de jaarlijkse Leliedag. Wie goed luisterde,
kon wel een aantal keuzes mee naar huis
nemen. De belangrijkste worden hier op
een rij gezet.

1. Hoeveel plant ik?
Personen en partijen mogen zich niet in
het openbaar uitlaten over zaken die de leliemarkt kunnen beïnvloeden. Toch werd
meermalen tijdens de Leliedag verwezen
naar de Leliemiddag in West-Friesland,
waar Hans Tesselaar van Flynth de aan-

wezigen letterlijk de spiegel voorhield. Er
waren goede jaren, maar het aantal jaren
dat er geen geld werd verdiend in de lelieteelt, had de overhand. Tijd om zelf nog
eens te gaan rekenen aan de teelt. Wat
kost een hectare lelies nu eigenlijk? Met
alle gegevens uit de bedrijfsadministratie
moet dat een helder beeld geven.

2. Welk sortiment plant ik?
Menig teler vernieuwt met enige regelmaat zijn sortiment. Wie nu kiest voor
een nieuwe cultivar, moet zich realiseren
dat daar pas in 2025 leverbare bollen van
komen, zo hield secretaris Dirk Osinga
van ROL de aanwezigen voor. “En als we
in 2030 geen of bijna geen middelen meer
mogen gebruiken, is die vijf jaar voldoende om de investering in die nieuwe

Jaap Bond: “Ik wil mij inzetten voor proeftuinen in de belangrijkste gebieden om te onderzoeken wat daar
wel en niet biologisch kan.”
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cultivar er uit te halen? Kun je die na 2030
ook nog telen?”

3. Kies ik voor een kwekersvereniging?
Tijdens de forumdiscussie kwam de vraag
aan de orde of het verstandig is om cultivars in een kwekersvereniging te telen.
Panellid Marcel Markhorst gaf aan dat er
zeker redenen voor zijn om voor een kwekersvereniging te kiezen. “We zijn maar
al te vaak in staat om ons eigen graf te
graven met de lelies die we telen. We hebben kennelijk toch iets nodig dat ons helpt
om vraag en aanbod beter op elkaar af te
stemmen. Dat redden we niet alleen.”

4. Hoe weerbaar is mijn sortiment?
Met een smaller wordend middelenpakket
zal niet elke cultivar even gemakkelijk te

Dirk Osinga: “Kunnen we in 2030 nog de nieuwe
cultivars van nu telen?”
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telen blijven. Om inzicht te krijgen in de
weerbaarheid van het huidige sortiment,
voert een student van de Agrarische Hogeschool Leeuwarden op dit moment een onderzoek uit naar de gevoeligheid voor een
aantal schimmels, bacteriën en virussen,
net zoals dat in 1993 is gebeurd. ROL wil
deze informatie bundelen, om zo inzicht
te geven in cultivars die ook met weinig of
geen middelen toch goed zijn te telen.

5. Hoe ga ik met virussen in lelie om?

jaar weer een ander financieel resultaat
had. Kok deelde mee dat het goed zou zijn
als er op praktijkschaal meer ervaring
wordt opgedaan met deze producten.
Artemis heeft aangekondigd in vijf gewassen onderzoek te gaan doen, waaronder
lelie. Artemis behartigt de belangen van
bedrijven die actief zijn in het onderzoek,
de productie en verkoop van biologische
bestrijders, bestuivers en van gewasbescherming van natuurlijke oorsprong.

Een blijvende zorg in de lelieteelt vormen
virussen. Peter van Nieuwkoop van de
BKD zette op een rij welke virussen onder
controle zijn en welke niet. Verrassend
genoeg zit de meeste zorg bij het oudste
virus: LMoV. Het percentage partijen dat
volgens de toets in het laboratorium zonder LMoV was, daalde in 2019 van 84 naar
78%. “Daarbij moet u zich realiseren dat
het aantal partijen met meer dan 5% virus
sterk is gestegen. Dat vormt een uitdaging.” Sectorbreed stelt de BKD voor om
nog eens naar een aantal normen te kijken
voor virussen. Die discussie gaat de BKD
voeren met de KAVB-productgroep Lelie
en de groep lelie-exporteurs van Anthos.

7. Helpt eerder rooien?

6. Welke alternatieve middelen kies ik?

8. Moet ik biologisch gaan telen?

Om lelies weerbaarder te maken tegen
ziekten en plagen is er de afgelopen jaren
een groot aantal middelen op de markt gekomen. Stichting ROL heeft vier jaar lang
onderzoek gedaan naar deze middelen.
Tijdens een van de workshops gaf voorzitter Hans Kok van ROL een toelichting
op de resultaten. Verschillende producten
gaven een goed resultaat als werd gekeken
naar de milieubelastingspunten en de
opbrengst. Lastig daarbij was wel dat het
rendement per jaar was berekend, en elk

Die vraag werd niet beantwoord tijdens de
Leliedag. Wel maakte algemeen voorzitter
Jaap Bond van de KAVB bekend dat hij
zich wil gaan inzetten voor een aantal
proeftuinen in de belangrijkste teeltgebieden, waar onderzocht gaat worden wat er
op dit gebied wel en niet kan. Hij overlegt
hierover onder meer met Keukenhof en
andere partijen. Telers kunnen, als dit
wordt gerealiseerd, in ieder geval gaan
kijken hoe lelies zich ontwikkelen in deze
manier van telen.

Teelt, handel en bloementeelt zijn allemaal gebaat bij een topkwaliteit bollen.
Dat lukt vaak, maar niet altijd, zo betoogde Jacob Langelaan van Zaboplant. Vooral
bij de OT-hybriden gebeurt het nogal
eens dat de bollen te lang groen worden
gehouden, waardoor de bol onvoldoende
is afgerijpt. Daardoor kunnen die bollen
niet worden ingevroren. “Het maakt ons
niet zoveel uit hoe u het doet, maar dat u
het doet is wel nodig”, aldus Langelaan.
“U denkt dat groen zorgt voor groei. Dat
klopt, maar toch is het belangrijk om
tijdig te rooien en eerder uw gewas af te
laten sterven. Dat kan geen kwaad.”

Peter van Nieuwkoop: “Aantal partijen met meer
dan 5% LMoV is sterk gestegen.”

Jacob Langelaan: “Eerder het gewas laten afster28 februari 2020
ven en tijdig rooien zijn belangrijk.”
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