ROL draagt veel bij aan
weerbare lelieteelt
De lelieteelt heeft het niet gemakkelijk.
De maatschappij stelt hoge eisen aan
telers als het gaat om het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Tegelijkertijd
willen afnemers een product van topkwaliteit.
Stichting ROL doet inmiddels twintig jaar
onderzoek aan tal van aspecten van de lelieteelt,
waarbij duurzaamheid en minder afhankelijkheid
van middelen de rode draad is. De resultaten zijn
er, nu nog de praktijk die ermee aan de slag gaat.
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et naast het proefveld van de Stichting Regionale Ontwikkeling Leliecultuur (ROL), net buiten
Vledder, ligt een veldje van vorig jaar. Een mengsel
van groenbemesters bepaalt het beeld. Aan de
rand van het veldje staan wat lelies. Doel van deze proef was
om na te gaan of het mogelijk is om lelies te telen na een
groenbemester die vervolgens is gemulcht. De verwachting
was dat de groenbemester niet meer zou kiemen na het
mulchen. De praktijk wijst anders uit.
Deze proef laat in een notendop zien hoe het onderzoek van
Stichting ROL door de jaren heen is gegaan. Grenzen verkennen voor de toekomst van de lelieteelt, en daarbij soms
ook erkennen dat niet alles wat is bedacht ook in de praktijk
werkt. Tegelijkertijd is het ook goed om na twintig jaar
vast te stellen dat de vele proeven wel de nodige bruikbare
resultaten hebben opgeleverd waarmee de leliesector aan de
slag kan.
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Dirk Osinga (links) en Weijnand Saathof
van HLB bekijken de stand van zaken op
het proefveld van ROL.
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De Stichting ROL werd in 1999 opgericht uit onvrede over
het lelieonderzoek dat toentertijd uitsluitend in Lisse bij
PPO gebeurde. De inbreng vanuit de lelieteelt in Drenthe,
Overijssel en Friesland werd gemist. Een jaar later gingen de
eerste proeven van start en sindsdien vindt er onafgebroken
onderzoek plaats naar allerlei aspecten van de productie van
lelies.
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Wie de jaarverslagen van de proeven doorneemt, ziet dat
al bijna vanaf het begin het streven naar minder middelengebruik en een duurzame lelieteelt als vast element in de
proeven lagen. Zo werd in 2004 gekeken naar de biologische
bestrijding van onkruid en Rhizoctonia en kwam er in 2005
een onderzoek getiteld Duurzame lelieteelt in Drenthe, met
als doelstelling om uit te komen op 50% reductie van het
DLV-advies. “En dat lukte”, vat secretaris Dirk Osinga de uitkomst in drie woorden samen. “We keken naar de milieubelastingspunten van alle ingezette middelen. Het DLV-advies
kwam uit op bijna 18.000, terwijl er met een middeleninzet
van 7.000 milieubelastingspunten een zeer acceptabele
opbrengst werd behaald.”
Vier onderwerpen stonden de afgelopen twintig jaar bijna
permanent centraal in de proeven: vuur, onkruid, vrijlevende aaltjes en virus. Van elk een korte samenvatting van alle
resultaten.

OT EN ORIËNTAL KUNNEN ZONDER
In het toch wat warmere en vaak wat vochtigere klimaat
van Drenthe waren vuurproeven telkens weer interessante
objecten. De onbehandelde proeven zagen er maar al te vaak
niet uit tijdens de open dagen van ROL, die meestal tweede
helft van augustus worden gehouden. Ook de laatste jaren
is er nog eens goed gekeken naar de inzet van vuurbestrijdingsmiddelen. Dat levert een genuanceerd beeld op, stelt
voorzitter Hans Kok.
“Op de vuurbestrijding is het meest te besparen door telers.
Maar daar ligt dan ook dertig jaar onderzoek aan ten grondslag. Ernst van den Ende en Kees Bastiaansen begonnen
begin jaren negentig al met de inzet van vuurwaarschuwingssystemen om op basis daarvan te bepalen of en zo ja
wanneer het nodig zou zijn om tegen vuur in eerst tulp en
later ook lelie te spuiten. Dat leverde direct resultaat op. In
beide gewassen viel winst te behalen op de vuurbespuiting.
In de lelies waren bij Oriëntal ‘Star Gazer’ de resultaten spectaculair: die hoefde niet te worden gespoten. Het vuurwaarschuwingssysteem werd overgenomen door ondernemers
en toeleveranciers. Ik merkte daarbij wel dat de adviezen
door sommige toeleveranciers werden aangepast, zodat de
teler uiteindelijk toch nog vaker moest spuiten dan strikt
noodzakelijk.”
Het afgelopen jaar heeft Stichting ROL een nieuw onderzoek gedaan op cultivar- en groepsniveau in de lelie. Daarbij
zijn van de Oriëntals, OT-hybriden en LA-hybriden telkens
vier als weerbaar bekend staande cultivars getest met drie
varianten in het spuitregime: het gangbare advies van de
gewasbeschermingshandel, het advies gebaseerd op het
vuurwaarschuwingssysteem en niet spuiten tegen vuur. De
uitkomst is helder, aldus Kok: “Nadat we alle bollen hebben
gerooid en de opbrengst is bepaald, zien we dat er bij die
Oriëntals en de OT-hybriden geen verschil is tussen wel en
niet spuiten. Zelfs bij de beide niet-weerbare cultivars was
sprake van een goede opbrengst. Bij de LA-hybriden was er
wel verschil in opbrengst, maar niet heel groot. Wel zagen
we dat ook met een vuurwaarschuwingssysteem het vuur
toch toesloeg in de proefvelden. Maar deze resultaten laten

zien dat er mogelijkheden liggen bij twee van de drie grote
groepen lelies.”
Een uitkomst waarmee de leliesector flink op het aantal
middelen en daarmee ook op het aantal kilo’s per hectare
kan besparen, waarmee de toekomst er voor de lelieteelt
goed uitziet. Willen ondernemers dit resultaat ook overnemen? Osinga twijfelt. “We bespeuren nog het nodige conservatisme in de lelieteelt en dat baart ons grote zorgen voor de
lelieteelt van de toekomst.”

EXTRA MOEITE
De donkere zandgrond in Drenthe is een prima groeiplek
voor onkruid. De teler die dit aspect van de teelt niet serieus
neemt, hoeft in het najaar niet meer te gaan rooien. Onkruiden als hanenpoot, melde, kamille en wikke overwoekeren
het veldgewas, zodat er van bolgroei geen sprake meer is.
Wat dit onderwerp betreft vonden praktijk en onderzoek
elkaar. Gert Veninga gaf een voorzet door met de wiedeg
door zijn lelies te gaan. ROL nam dit in het onderzoek over
en voegde daar nog de padenfrees aan toe voor als het gewas
wat groter werd. “Het is een methode die werkt, maar van
de ondernemer wel wat extra moeite vraagt.”, aldus Osinga.
“Dit type onderzoek heeft heel vaak in onze proeven gelegen. Kun je met meer duurzame oplossingen toch een goed
gewas telen?”
Naast de mechanische oplossing is ook gekeken naar een
breed scala aan afdekmaterialen. “Daaraan bleken allerlei
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ROL-voorzitter Hans Kok: “Op de vuurbestrijding kunnen telers het meest besparen.”

woon goed werkten, zoals een coating op basis van zetmeel
die ervoor zorgde dat zaadonkruiden niet meer boven de
grond kwamen. We zijn daar uiteindelijk niet verder mee
gekomen, omdat er een probleem was met de leverantie. En
dan houdt het voor ons weer op. We hebben een product
als boomschors geprobeerd. Werkt redelijk goed, maar is er
genoeg voor vierduizend hectare lelies? Dat maakt de stap
van proefveld naar praktijk vaak lastig.”

GOED OPGEPAKT
Van alle onderwerpen waarmee de Stichting ROL de afgelopen decennia aan de slag is gegaan, is de inzet van Tagetes
als alternatief voor de natte grondontsmetting misschien
wel het meest geslaagd. Op de lelieteelt op zandgrond kunnen vrijlevende wortelaaltjes van de geslachten Pratylenchus
en Trichodorus voor grote schade aan het gewas zorgen. Een
natte grondontsmetting was sinds de jaren vijftig een prima
manier om deze te bestrijden. Toen eind twintigste eeuw
die manier van werken onder druk kwam te staan, kwam
Tagetes in beeld. Osinga benadrukt dat onderzoeksinstelling
HLB in Wijster de eer hiervoor verdient.
Onderzoek op ROL bevestigde telkens weer hoe goed dit
type aaltjes werd bestreden. Toch duurde het nog een
aantal jaren voordat de praktijk deze duurzame manier van
vrijlevende-aaltjesbestrijding oppakte. De redenen daarvoor
waren begrijpelijk: de teelt van Tagetes is kostbaar en kost
bovendien een jaar extra landhuur. Toen echter de gangbare
grondontsmetting verdween, nam de belangstelling toe.
Osinga: “Nu de praktijk hiermee aan de slag is gegaan, blijkt
dat lelie na Tagetes een goed gewas oplevert, omdat Tagetes
ook nog eens een positief effect heeft op de structuur van de
grond. En in de Veenkoloniën nemen de aardappeltelers de
teelt van Tagetes ook over.”
Een nevenproduct van de teelt van Tagetes is de stof luteïne
die in de bloemblaadjes zit. Deze stof wordt in voedingssupplementen toegevoegd. Vanuit Stichting ROL loopt een
project om de winning van deze stof uit de bloembladen tot
40

een commercieel succes te maken. Op dit moment spitst het
onderzoek zich toe op het vinden van selecties van Tagetes
met grote bloembladen.

TELT NIET MEE
Blijft als laatste onderwerp over de bestrijding van virussen
in lelies. Omdat afnemende landen geen tot vrijwel geen
virussen accepteren in lelies, is de bestrijding te velde van
bladluizen nodig. Door Stichting ROL is een groot aantal
alternatieven voor minerale olie bekeken. Kok: “Alles wat
we hebben getest werkt minder dat het nog steeds geldende
advies van 6,25 liter olie. Dat middel telt niet mee in de milieubelastingspunten maar helaas wel in de kilo’s. Misschien
moeten we wel overgaan tot een vorm van plantvaccinatie.”
Dat aantal milieubelastingspunten is mede door het
onderzoek van ROL flink gedaald, aldus Osinga. “We zijn
driekwart van die punten kwijtgeraakt. Daarmee is de doelstelling die we in 2005 formuleerden om het aantal punten
te halveren ruimschoots gehaald. We zijn op dat punt echt
heel erg vooruitgegaan, maar dat ziet de buitenwereld niet.
We worden afgerekend op het aantal momenten dat er een
spuitmachine wordt gesignaleerd.”

VERANDERD
Aan het einde van het gesprek laat Dirk Osinga nog een
brochure zien van Lucas Reijnders, die 25 jaar geleden actie
voerde om de bloembollenteelt schoner te maken. We lopen
het lijstje met middelen langs waar Reijnders tegen ageert.
Daarvan is 90% inmiddels verdwenen. En de maatschappelijke discussie is nog niet klaar, beseffen Kok en Osinga. “De
maatschappij gelooft de kweker en de overheidsinstanties
niet meer. Als er de komende jaren echt iets moet gebeuren,
dan is het goed uitleggen door de teler aan omwonenden
wat hij aan het doen is en waarom. Ook het vertrouwen in
het wetenschappelijk onderzoek moet worden hersteld. Dat
is een belangrijk onderdeel van de Pilot Lelie die in Westerveld van start gaat, waarin ROL ook meedoet. Wij gaan in
ieder geval door met onderzoek doen.”
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