LilyPlus

Nieuw middel
voor meer lelieknoppen
Ieder jaar is het voor leliebroeiers weer
spannend om te zien of er voldoende knoppen
in bloei komen uit de bollen. De knopbezetting
verschilt namelijk per jaar en is afhankelijk van
veel factoren waarop de broeier geen invloed
heeft. Voor de verkoop is het van belang dat
lelies met minimaal drie knoppen bloeien.
Takken met minder dan drie knoppen zijn vaak
niet bruikbaar of worden als tweede keus
verhandeld voor een lage prijs. Een oplossing
hiervoor is dus zeer gewenst.
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Onbehandeld kwam de cultivar Zambesi tot 2,3 knoppen.
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e ziftmaat voor de bollen wordt door bloementelers zo gekozen dat er minimaal drie knoppen
op zitten. De knopaantallen waarmee een lelie
gaat bloeien zijn sterk afhankelijk van een aantal
factoren: het groeiseizoen, de rooidatum van de bollen
(rijpheid), de bewaring van de bollen, het invriestijdstip en
de invriestemperatuur. De lelies uit de groep van de OT-hybriden zijn enorme bollenmakers. Nadeel van deze sterke
bolgroei is dat een snel gegroeide bol in de kas met te weinig
knoppen in bloei komt. Om toch nog takken te kunnen
oogsten met drie of meer knoppen, moet van een OT-hybride minimaal ziftmaat 16-18 worden opgeplant. En dan nog
komt het voor dat er maar twee knoppen per tak worden
gevormd (bijvoorbeeld de OT-cultivar ‘Robina’). Van een
Oriëntal moet afhankelijk van de cultivar minimaal ziftmaat
14-16 worden opgeplant. Het zou daarom een interessante ontwikkeling zijn om een kleinere bolmaat te kunnen
opplanten die jaarrond na het opplanten met drie of meer
knoppen gaat bloeien.
Aangezien er in het verleden weleens is gezien dat de knopaantallen in de kas kunnen worden verhoogd door de bollen
voor het invriezen in plantenhormonen te dompelen, is Delphy team Bloembollen, in opdracht van Syngenta, sinds 2016
bezig geweest met onderzoek naar het toen nog niet-toegelaten plantenhormoon LilyPlus. Dit is een plantengroeiregulator op basis van 6-benzyladenine, een synthetisch plantenhormoon dat behoort tot de groep van de cytokininen.
Uit het eerste onderzoeksjaar bleek dat het met dit hormoon
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mogelijk is om een lelietak met meer knoppen te laten
bloeien. Opvallend was echter dat dit effect groter was in de
bollen die in maart werden geplant dan in de bollen die in
augustus werden geplant. Om te achterhalen wat de oorzaak
van dit verschijnsel is, is vervolgens aanvullend onderzoek
gedaan. Eerst is gekeken naar het effect van een verhoging
van de concentratie LilyPlus op het aantal aangelegde knoppen. Dit bleek, op twee cultivars na, niet te leiden tot de vorming van meer knoppen. Ook hadden de bollen na opplant
in maart nog steeds veel meer knoppen dan na opplant in
augustus. Vervolgens is er gekeken naar het effect van boldompeling in LilyPlus met toevoeging van een hechter. Dit
resulteerde ook niet tot de vorming van meer knoppen in de
bollen opgeplant in zowel maart als augustus. Tevens is er
onderzocht of het exportspoelen van de bollen van invloed
is op een dompeling in LilyPlus. Dit bleek beperkt invloed
te hebben. Bij droge bollen was het gemiddelde effect van
LilyPlus 0,15 knop meer ten opzichte van de natte export
gespoelde bollen bij de augustusplanting. Een dompeling in
LilyPlus laat bovendien geen effect zien op de takkwaliteit
en de trekduur.

EFFECT VAN VOORTREKKEN
Aangezien het gewenst is dat LilyPlus jaarrond een positief effect heeft op het aantal lelieknoppen, is er afgelopen jaar nogmaals vervolgonderzoek gedaan naar het effect van LilyPlus
in bollen in een latere opplanting in de zomer in de kas.
Hierbij zijn de bollen behandeld en opgeplant op kisten of in
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Behandeling met een eenmalige dompeling van de lelie Zambesi leverde 4,4 knoppen op.

de vollegrond. De proef in kisten heeft vervolgens twee weken
in de cel bij 5°C gestaan en is daarna pas in de kas gezet. Bij de
bollen opgeplant in augustus is op de kisten na boldompeling
in LilyPlus een positief effect op de knopaantallen te zien.
Vijf van de acht cultivars op kisten hadden meer knoppen na
boldompeling in LilyPlus dan in de vollegrond. Hierbij moet
wel worden opgemerkt dat het in de week na het planten in
de vollegrond erg warm was in de kas.
Een verklaring voor meer knoppen is dat de knopaanleg pas
plaatsvindt na de opplant in de kas. De bollen die in maart
worden geplant, staan gemiddeld na drie weken boven de
grond. De bollen die in augustus worden opgeplant gemiddeld na twee weken. Het is dus aannemelijk dat de knopaanleg in maart trager verloopt dan in augustus, waardoor in
maart meer knoppen worden aangelegd dan in augustus.
De knopaanleg in augustus zou dus gestimuleerd kunnen
worden door de groei te vertragen door de grond te koelen,
of de lelies in kisten te planten en deze twee weken te laten
bewortelen in de cel bij 5°C. Dit aspect is nu voor het eerst
onderzocht en is, kijkende naar de resultaten, zeker interessant voor vervolgonderzoeken.
Al met al zijn de onderzoeksresultaten naar LilyPlus tot nu
toe positief. Er zijn echter wel verschillen in effect te zien
tussen cultivars. Gemiddeld is het effect in Oriëntal-hybriden sterker dan in OT-hybriden. Tussen de OT-hybriden zit
ook een verschil in gevoeligheid. Zo geeft OT ‘Palazzo’ 14/16
van nature al erg weinig knoppen (1,2 gemiddeld) en heeft
een behandeling met LilyPlus bij late broei weinig effect. Bij

Onderzoeksresultaten
naar lilyPlus tot
nu toe positief
de meeste OT’s zien we bij vroege broei een effect van ongeveer één knop meer, maar dit loopt terug naar minder dan
0,5 knop als de cultivars langer worden bewaard. Daarmee
heeft LilyPlus bij OT-hybriden een minder groot effect dan
gehoopt in de lange bewaring.

VERVOLGONDERZOEK
Het gemiddeld aantal knoppen is een interessant gegeven,
maar het gaat uiteindelijk vooral om het rendement. Als je
20% minder lelies hebt met twee knoppen en deze doorschuiven naar de categorie met drie knoppen, dan heeft dit
veel invloed op de financiële opbrengst. Delphy gaat tijdens
vervolgonderzoek vooral focussen op verbetering van het
effect van LilyPlus in de OT-hybriden. We raden de leliebroeiers aan ook zelf te kijken in het eigen sortiment in welke
cultivars LilyPlus een positief effect laat zien en in welke
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