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Arie Peterse:
‘Een weerbare lelie,
daar werken we aan’
Nu nog beginnen met lelies veredelen die passen in de doelstellingen van de overheid
voor 2030 is echt te laat. Arie Peterse, lelieveredelaar bij Gebr. Vletter & Den Haan,
werkt nu aan de lelies van over vijftien jaar. Snel inspelen op nieuwe eisen kan niet, wel
is er een gestaag proces van verbetering. Maar niet elke eis is te honoreren.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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ja, wat zegt het jaartal 2030 lelieveredelaar Arie
Peterse van Vletter & Den Haan? De selecties die dan
op de markt komen, zijn al minstens vijf jaar geleden door kruising ontstaan. Natuurlijk begrijpen hij
en commercieel directeur Rian Vletter dat de bloembollensector moet voldoen aan het idee van de circulaire landbouw
van demissionair landbouwminister Schouten. Tegelijkertijd
is de lelie geen Lego, waar je maar naar believen bouwsteentjes aan toe kan voegen.
Jaarlijks stelt Peterse een programma samen om kruisingen te maken. Met de komst van de LA- en OT-hybriden is
dat aanmerkelijk complexer geworden dan in de tijd dat er
vooral Aziaten en Oriëntals waren. “Voor geslaagde OT- of
LA-hybriden heb je als uitgangsmateriaal vier groepen nodig:
Oriëntals, Aziaten, Longiflorums en Trumpets. Telkens teruggrijpen op oude cultivars is geen optie, dus werken we ook
aan die groepen. Voor nieuwe LA- en OT-hybriden hebben we
tientallen programma’s lopen om tot een te verkopen eindre-
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sultaat te komen. In al die programma’s begin je telkens weer
met de vraag: welke resistenties heb ik en welke wil en kan
ik inbouwen? Bij elke generatie die je uit al die programma’s
krijgt, moet je nagaan of de resistentie is ingekruist en of de
andere eisen en wensen die je hebt, ook zijn terug te vinden.”
Dat maakt veredeling tot een tijdrovende klus, stelt Peterse.
Hij hoopt al vele jaren op de toepassing van de merkertechnologie, die het selecteren veel gemakkelijker maakt, omdat
het al in een veel vroeger stadium kan. “In de jaren negentig
investeerden elf lelieveredelaars in een project in Wageningen
om dit te realiseren. Dat is toen niet gelukt, maar ik hoop
nog steeds dat dit beschikbaar komt. Dat geldt ook voor de
Crispr-Cas-techniek, die ons echt kan helpen bij het inbouwen
van resistenties. De EU-regelgeving maakt het voor veredelaar
helaas vrijwel onmogelijk om deze techniek ook in Nederland
te kunnen toepassen.”
Om snel te reageren als dit type technieken beschikbaar
komt, werkt Vletter & Den Haan sinds enkele jaren samen
met nog drie bedrijven uit de sierteelt in GenNovation. Dit
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zijn Florensis, Anthura en Dekker Chrysanten. “Doel van
deze samenwerking is de ontwikkeling en implementatie van
nieuwe veredelingstechnologieën”, vult Vletter aan.
En specifieke resistentie is belangrijk, maar er zijn nog meer
eisen op het gebied van duurzaamheid, zegt Vletter. “We
zoeken naar cultivars die onder heel uiteenlopende omstandigheden goed presteren bij teler en broeier. Die tegen
droogte en nattigheid kunnen, die weinig eisen stellen aan
de grondsoort en toch een prima bol of bos bloemen opleveren. Veredelaars, niet alleen in lelie, zoeken zodoende al
tijden naar rassen die hufterproof zijn. Misschien is ‘Sorbonne’ hiervan een prima voorbeeld. Die doet het altijd.”

DUURZAAMHEID
Dat de lelieveredeling een bijdrage levert aan duurzaamheid,
is wel iets om te benadrukken, vindt Vletter. Daarbij gaat het
hem niet zozeer alleen om het middelengebruik, maar ook
om de prestaties van de lelies die door de tijden heen steeds
beter zijn geworden. “We zijn er door veredeling in geslaagd
om uit een kleinere bol eenzelfde steel met meer knoppen
te winnen dan die destijds uit een grotere bol kwamen. Als
dat nu een 14/16 is en het was een 16/18, dan gaan er nu 300
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bollen in een krat en toen 200. Dat scheelt dertig procent
in bewaring en transport. En met de ontwikkeling van de
OT-hybriden is er een weerbaardere lelie bijgekomen. Nadeel
was zeker in het begin het kleinere aantal bloemen, maar
met het veredelingsprogramma dat we uitvoeren, proberen
we in een paar generaties dat te verbeteren.”
De eisen die derde landen stellen aan lelies uit Nederland
zijn hoog. Is het voor een veredelaar haalbaar om aan al die
eisen te voldoen? Het antwoord is simpel: Nee, dat gaat niet.
Peterse legt uit. “Resistentie tegen LMoV is goed in te kruisen.
Het is bekend waar die resistentie zit. Die kennis is voortgekomen uit het Urgentieprogramma dat van 1991 tot 1996 werd
uitgevoerd voor de bloembollensector. Dat heeft dus twintig
jaar geduurd. Een virus als PlAMV is veel ingewikkelder. In de
eerste plaats kennen we dit virus nog maar kort. Daarnaast
weten we nog nauwelijks hoe het wordt overgebracht en is er
nog geen goed beeld van cultivars of groepen die een bepaalde
mate van resistentie hebben. Waar moeten we dan beginnen?
Een techniek als Crispr-Cas zou hier goed kunnen helpen. En
dan zijn er nog virussen die de kwaliteit van lelies niet sterk
beïnvloeden, zoals ArMV en SLRSV, maar die zijn wel dank zij
de PCR-toetsen in lelie aangetoond en daardoor op de lijst met
te toetsen virussen terechtgekomen.”
Vletter ziet nog een gevaar als het om virus gaat. “Nu zijn er
nog enkele antiluismiddelen en kunnen we onkruid in lelie
nog bestrijden. Maar als er geen herbiciden meer zijn, dan
wordt onkruid een groot probleem en neemt de luisdruk ook
verder toe, omdat bekend is dat luizen zich ook graag vestigen
in onkruiden.”
Peterse pleit voor een andere benadering van virussen. “Kijk
wat Japan doet, een land waar we altijd tegenop kijken als het
gaat om kwaliteitseisen. Dat tolereert virussen tot wel 1%, de
meeste zelf op basis van visuele veldkeuring. Dat geeft ruimte
voor de sector om het zelf op te lossen.”

GROEN PROFIEL

Het bedrijf
Gebr. Vletter & Den Haan uit Rijnsburg begon eind jaren zestig
met de lelieveredeling. De eerste aanwinsten kwamen begin jaren
tachtig op de markt. Aanvankelijk legde het bedrijf zich toe op
Aziaten en Oriëntals voor de snijbloementeelt. Gaandeweg zijn
die groepen van minder belang geworden en domineren nu LAen OT-hybriden. Ook werkt het bedrijf aan LO-hybriden en dubbele Oriëntals. Ongeveer de helft van het geteelde leliesortiment
is door het bedrijf geïntroduceerd. Een van de bekendste lelies
van de afgelopen decennia is ‘Sorbonne’. Bij het bedrijf werken
twintig mensen.

Hoe is het met het imago van de lelie gesteld? Dat wisselt,
stelt Vletter. “De bollenteelt heeft te vaak ten onrechte een
slecht imago, maar de bloementeelt doet het wat dat betreft
beter. Leliebroeiers gingen als eersten aan de slag met MPS
en Global Gap. Onlangs sprak ik een broeier die in een deel
van de kassen biologisch teelt. Het tripsprobleem lijkt zo
ook te bedwingen en vuur speelt geen rol. De leliebloem zelf
heeft een goed groen profiel. Als bollenkwekers moeten we
nog wel wat stappen zetten.” Peterse vult aan: “Wat er wel
is gebeurd, is dat er veel meer bollen van een hectare komen
en dus veel minder grond nodig is voor dezelfde productie. Ongeveer drie kwart van het middelengebruik in lelie
komt voor rekening van minerale olie. De milieubelasting
van minerale olie is nihil, maar zorgt toch voor een slecht
imago van de lelieteelt. In de aardappelwereld hoor je daar
niemand over, terwijl daar ruim 160.000 ha van staat. De
sector moet echt de tijd krijgen om de bakens te verzetten.
Tegelijkertijd is het ook zo dat telkens wordt beweerd als er
een middel verdwijnt, dat dit schadelijk is voor de kwaliteit.
We telen nu betere bollen dan ooit, omdat de rassen beter
zijn geworden en de teelttechnieken zijn verbeterd. Het zou
goed zijn wanneer lelies onder de kleine-gewassenregeling
zouden vallen, waardoor er meer biociden beschikbaar
zouden komen, zodat de lelieteelt duurzaam en emissieloos
wordt. En wat denk ik nog beter kan, is vertellen wat je als
teler doet. Daar zijn we als sector nog niet altijd even goed
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in. Een mooie opdracht voor de komende negen jaar.”
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