TOPCONDITIE

Zantedeschia: H
sleutelwoord
is vitaliteit

et plantseizoen van Zantedeschia is alweer in
volle gang. Of het nu plantgoed uit snippers zijn
of afkomstig uit gelepelde ogen, kwalitatief goed
plantmateriaal legt de basis voor een goede oogst.
Om dat eindresultaat te bereiken, is veel nodig, stelt Stendert Schilder, specialist bloembollen van Agrifirm-GMN.

GRONDKEUZE

Met stip is Zantedeschia het jongste knolgewas
in de professionele bollenteelt. Alles moest
worden uitgezocht, ook de bemesting. Nog
steeds vindt er onderzoek plaats, maar
tegelijkertijd is er wel het nodige duidelijk.
Vitaliteit is het belangrijkste. Dat zorgt voor een
geslaagde teelt, aldus Stendert Schilder van
Agrifirm-GMN.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Een belangrijke basis voor een geslaagde teelt is de keuze
van het perceel. Een goede structuur is de basis voor succes.
Zantedeschia houdt niet van een langere periode onder natte
omstandigheden, het perceel moet een goed drainerend
vermogen hebben. Als er een keer in de zomer een felle bui
valt, dan moet het water snel weg. Daarnaast adviseert Schilder om tijdig een grondmonster te nemen dat niet alleen
kijkt naar de bemestingstoestand, maar ook naar aanwezige
aaltjes. Vooral wortellesie- en vrijlevende aaltjes kunnen in
de teelt problemen veroorzaken.

BESCHIKBAAR CALCIUM
Wat de voeding betreft, is de aanwezigheid van elementen
als stikstof, kali, magnesium en calcium heel belangrijk.
“We kijken of dit in de juiste verhoudingen aanwezig is. De
calciumbeschikbaarheid op de percelen is over het algemeen
laag. Het element zorgt voor stevige cellen in de knol en het
blad. Daarbij helpt het de structuur van de grond te verbeteren. Bij een hoog magnesiumgehalte kan de plant de calcium niet opnemen. Vooral op percelen met een wat hogere
pH is dat risico aanwezig. Door gips te strooien is dit risico te
verkleinen. Dat kan de teler het beste al gedeeltelijk strooien
voor het ploegen en gedeeltelijk voor het planten.”
Ook mangaan is belangrijk voor Zantedeschia. Via de werk-
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In deze serie Topconditie draait het om de
vraag hoe telers met bemesting het beste
resultaat kunnen behalen. De topconditie
kan betrekking hebben op de bodem, het
bodemleven, de bodemweerbaarheid, het
gewas en het bemesten zelf.

zame stof van de schimmelbestrijder mancozeb kon mangaan worden gegeven, maar dat middel mag dit jaar voor
het laatst worden gebruikt. Zijn er alternatieven? “Jazeker”,
aldus Schilder. “We zijn bij ons Expertisecentrum Bloembollen volop bezig met het testen van vloeibare bladmeststoffen
waar mooie vervangende mangaanmeststoffen bij zitten.”

SNEL GROEIEN
Vooral essentieel voor een goed resultaat is wat Schilder vitaliteit noemt. “De teelt start met relatief kleine plantmaten
die gaan uitgroeien tot leverbare knollen. Het is heel belangrijk dat de wortelgroei snel op gang komt. Daarbij kijken we
met een aantal telers steeds meer naar plantversterkers die
de wortelgroei stimuleren, waardoor de plant zo goed mogelijk kan doorgroeien en blad maken. Dit resulteert in een
vitaal gewas waardoor een aantasting veroorzaakt door Alternaria minder kans krijgt. Er zijn diverse plantversterkers
op de markt. We kijken ook naar bacteriën en schimmels die
hierin een positieve rol spelen.”

VLAKKE BESCHIKBAARHEID
Tijdens het teeltseizoen komt het er ook op aan om de
bemesting goed in de gaten te houden. Zantedeschia houdt
niet van pieken en dalen. Een vlakke beschikbaarheid van
elementen is beter. Dat is onder meer te bereiken door met
langzaam vrijkomende meststoffen te werken. “Daar is door
de jaren heen goede ervaring mee opgedaan in de teelt. Maar
ook als je dat type meststoffen gebruikt, is het van belang
om te blijven monitoren. Voordeel van langzaam vrijkomende meststoffen is dat als er bijvoorbeeld in een korte tijd veel
regen valt, er maar weinig uitspoelt en de korrels meteen
weer meststoffen afgeven.”
Wat fosfaat betreft, verwacht Schilder op de zandgronden
waarop Zantedeschia wordt geteeld geen problemen met de
nieuwe rekenmethode. Bij te lage beschikbaarheid fosfaat is
dit aan te vullen.

GROENBEMESTER
Wat ook helpt bij een vitale teelt, is een groenbemester
telen. In veel gevallen is daar alle tijd voor. Wie bijvoorbeeld
na de teelt van de voorjaarsbloeiers een groenbemester zaait,

Voor een optimale knolgroei is gezond blad essentieel. Dat is
te bereiken door de bemesting zo goed mogelijk uit te voeren.

kan daar tot het volgend voorjaar plezier van hebben, omdat
dan pas de planttijd is van Zantedeschia. Schilder plaatst
hierbij wel een kanttekening: “Het gewas is gevoelig voor
schade door Pratylenchus penetrans en Trichodoride aaltjes.
Dit betekent dat niet elke groenbemester geschikt is om
voorafgaand aan Zantedeschia te telen.”

ONDERZOEK BLIJFT NODIG
Zantedeschia is met zijn 25 jaar professionele teelt een jong
gewas. Er is al veel ervaring opgedaan, maar nog niet alle
vragen zijn beantwoord. Onderzoek blijft daarom belangrijk.
Een van de onderwerpen heeft alles met klimaatverandering
te maken. In een warme septembermaand blijft het gewas
maar blad maken, terwijl in die maand eigenlijk de knolgroei moet plaatsvinden. Als dat proces pas later start, zijn
de knollen niet voldoende afgerijpt bij het rooien en meer
gevoelig voor beschadiging, wat minder afleverbare knollen
oplevert in exportkwaliteit. Deze laatste fase van de teelt is
een onderdeel in de bemestingsstrategie. “Daar gaan we de
komende tijd ook nog onderzoek aan doen bij het Expertisecentrum. Welke bemestingsstrategie kan helpen om de plant
ook in zo’n warme maand aan te zetten tot afsterven?”

Frits Wijnker:
‘Niet erg dat teelt lastig is’
Zevenentwintig jaar geleden zette Gebr. Wijnker uit Anna Paulowna de eerste stappen in de teelt van Zantedeschia. “Onze ouders en ooms
teelden zaaddahlia’s en wij wilden eigenlijk iets anders. Voor lelies vonden we het te laat. Neef Rein Wijnker enthousiasmeerde ons om met
Zantedeschia te starten. Inmiddels telen we 9 ha”, aldus Frits Wijnker, die samen met zijn broer Dirk het bedrijf aan de Grasweg runt. “Alles
was nieuw en moest worden uitgezocht, ook de bemesting. Omdat Zantedeschia knollen maakt, werd in het begin gekeken naar de aardappelteelt. Al snel startte er onderzoek, waar wij ook aan hebben meegewerkt.”
Goed land is essentieel, aldus Wijnker. “Wij zitten op net wat te zware grond, dus huren we voor Zantedeschia elk jaar land bij collega-kwekers. Als dat nodig is, nemen we tijdig een grondmonster voor de bemesting en voor aaltjes. Het liefst zien we dat de eigenaar er als groenbemester bladrammenas op zet. Zodra de uitslag er is, maken we samen met Stendert Schilder van Agrifirm-GMN een bemestingsplan.”
Relatief nieuw bij Wijnker is de inzet van langzaam vrijkomende meststoffen. “Zantedeschia heeft een hekel aan pieken. Met het gebruik van
een langzaam werkende meststof voorkom je dat.”
Met alle kennis die er nu is, ligt er een goede basis, maar Zantedeschia blijft wel verrassen. “Het ene jaar kan het prima gaan, het jaar erna
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krijg je bijvoorbeeld veel wind en bladschade, uitval of wat anders. Het blijft een lastige teelt, maar erg is dat niet.”
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