Lelies en conserven
Wilbert Mans heeft tussen zijn lelies
stroken met gele mosterd, bladrammenas, boekweit en zomergerst
gezaaid. Dit bloemenmengsel vormt
een lokgewas voor luizen.
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In een straal van 15 kilometer rondom Tungelroy teelt Mans Weert BV lelies voor Boltha. Dit
gebeurt met name op pacht- en huurgrond.
Lelie is het grootste gewas, daarnaast teelt
Mans voor de conservenindustrie. Wilbert Mans
startte in 1994 samen met zijn vrouw Mirella het
bedrijf. Er werken vier mensen in vaste dienst.
In het hoogseizoen werken er twintig Poolse
seizoenwerkers. Sinds 2016 heeft het bedrijf
eigen huisvesting op het erf. Wilbert Mans is
bestuurslid van de kring Zuid Oost Nederland
van de KAVB.
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‘Mijn gevoel is dat het
zonder pyrethroïden kan’
Wilbert Mans, leliebloembollenkweker en
akkerbouwer in Tungelroy, gaat graag de
uitdaging aan om minder middelen te hoeven
gebruiken tegen luis in lelies. Samen met WUR
en de KAVB heeft hij een proefopzet bedacht
die praktisch uitvoerbaar is. Een lokgewas voor
luizen speelt de hoofdrol. De Limburgse teler
heeft goede hoop op de resultaten. “Mijn gevoel
is dat het zonder pyrethroïden moet kunnen.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

B

ij kweker Wilbert Mans in Tungelroy, nabij Weert,
vallen op één perceel de stroken met bloemenmengsel tussen het leliegewas op. De gele mosterd bloeit
rijkelijk en heeft de overhand in het mengsel. De
witte bloemetjes van de bladrammenas piepen er soms wat
tussendoor, maar van de boekweit die paars bloeit en de
zomergerst is weinig zien. “Die laatste twee zijn waarschijnlijk gestikt”, zegt Wilbert Mans. Hij strijkt met zijn handen
door de bloeiende massa. De kweker die dit jaar voor het 26e
jaar lelies op contract kweekt voor Boltha heeft een bijzondere proef liggen van totaal 40 are groot. Op een deel ervan
laat hij de pyrethroïden-bespuitingen geheel achterwege en
hoopt dat de luizen de geur en de kleur van het bloemenmengsel verkiezen boven de leliecultivar ‘Joop’.
Het bloemenmengsel is op 1 mei net na het planten van de
lelies door een loonwerker gezaaid. De soorten zijn zorgvuldig samengesteld en gekozen. “Door verschillende mensen
met veel kennis van zaken is er lang over gediscussieerd”,
zegt Mans. “Het is dan wel grappig dat de groei van het
mengsel heel anders uitpakt dan gedacht. Zo zie je maar:
de natuur ben je niet de baas.” Mans laat in een deel van
het proefveld omringd door stroken bloemenmengsels de
pyrethroïden helemaal achterwege. In het midden van de
achttien bedden van 80 meter lang ligt in de lengte ook een
strook bloemenmengsel van 1,80 breed. Alleen als Mans
katoenluis ziet, zet hij een luizendoder in. “Dat is nog niet
nodig geweest.” Hij voert op het stuk wel de gebruikelijke
bespuitingen tegen Botrytis en onkruid uit. Voor en achter
dit proefveld liggen de referentiebedden, waar hij regulier
spuit: wekelijks 0,4 liter pyrethroïden per hectare.

NATUURLIJKE VIJANDEN AANTREKKEN
In 2018 voelde Mans de drang te onderzoeken of hij toe kan
30 juli 2021
met minder pyrethroïden in de teelt van lelies. “We weten
30 juli 2021

010-13 Repo 98.indd 11

30 juli 2021

11

23-07-21 14:16

dat het niet gezond is, daar hoef je geen groene lobbyist voor
te zijn.” Hij opperde het idee bij de KAVB. Samen besloten
ze ook de WUR bij de proef te betrekken. Mans aarzelde aanvankelijk, want de praktische uitvoerbaarheid op
teeltbedrijven moest voorop blijven staan. “Uit onderzoek,
onder andere bij de Boerderij van de Toekomst in Lelystad,
blijkt dat hoe smaller de stroken bij de strokenteelt zijn,
hoe groter het effect, maar dat is voor ons leliekwekers niet
werkbaar.” Sowieso ziet hij strokenteelt met zijn gewassen
op zijn bedrijf niet zitten. “Ik geloof er nog niet in. Qua mechanisatie is het bijna onhaalbaar. De percelen in dit gebied
zijn vaak krom scheef en klein. Als je die dan ook nog moet
gaan opdelen in stroken van 3 meter voor strokenteeltgewassen, dat is niet realistisch.”
In 2019 startte Mans een eerste lelieproef met bloemenmengsel. Die was overigens anders van opzet dan de huidige.
Een bloemenstrook van 1,80 midden tussen achttien bedden
lelies had als doel natuurlijke vijanden aantrekken. “De
natuurlijke vijanden in de stroken hoeven dan maar een
afstand van maximaal 9 meter af te leggen om in het leliegewas de luizen te bestrijden.” Bij het spuiten in 2019 zette
Mans de spuit boven de bloemenstrook uit. “Dat was allemaal vrij bewerkelijk.” Iemand van proefboerderij Vredepeel
van WUR telde iedere week de luizen op de gele vangplaten
in het gewas. “Daar kwam niks uit en toch heel veel”, zegt
Mans raadselachtig. Tussen het onbespoten en het wel
bespoten proefveld, was er geen significant verschil waar te
nemen in de luizentelling. Echter in het voorjaar van 2020
vroor het ’s nachts een week flink waardoor het gedaan was
met de proef. Aangezien de resultaten tot dan toe wel hoopvol waren, startte hij dit jaar een nieuwe proef. “Omdat we
achteraf bedachten dat de bespoten en onbespoten proeven
wellicht te dicht bij elkaar hebben gelegen, hebben we de
proefopzet veranderd.”

ANDER DOEL
Het bloemenmengsel in de huidige proef is juist samengesteld met lokplanten die het een walhalla-plek moeten
maken voor luizen in plaats van natuurlijke vijanden van
de luis aantrekken. Mans: “Het weglokken van luizen is
beter. Het bloemenmengsel in de eenjarige lelieteelt staat er
immers vrij kort, zo’n vier tot vijf maanden, waardoor het
lastig is een populatie natuurlijke vijanden op te bouwen.”
De huidige proef blijft twee jaar staan. Als de resultaten
goed zijn, wordt er wellicht nog een jaar aangeplakt. Tot nu
toe ziet Mans in de proefvelden op het oog geen verschil in
luis. “Tot nu toe is een luizendoder nog niet noodzakelijk geweest op het proefveld. Mans hoopt dat de wettelijke norm
van 6,25 liter Olie H per week per hectare in de toekomst
kan worden opgerekt. “Dan staan we weer wat sterker in de
luisbestrijding.” Komend najaar wordt een aantal leliebollen
gerooid en getoetst op virussen. “Dat is wel een beetje het
moment van de waarheid”, geeft hij aan.

WATERSCHADE
De proef bij Mans heeft net als de rest van zijn lelies serieus
last van de overvloedige regenval halverwege juli. “Sommige
stukken lelies kregen 50 mm op één dag. Daar zitten stukken land bij die al eerder veel regen voor de kiezen hebben
gehad.” Daar waar de grond afloopt en lager ligt, verwacht
hij zeker schade. In 2016 had Mans al veel waterschade.
Toen ging ongeveer 8 hectare verloren. Martijn van Dam,
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Een handvol zaadjes van het bloemenmengsel.
Van iedere soort zit een kwart in het mengsel.

destijds staatsecretaris van LNV, kwam er zelfs poolshoogte
nemen. Mans: “Toen werden het Nationaal Rampenfonds en
de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) niet opengesteld. Nu is dat gelukkig naast Zuid-Limburg ook ingesteld
voor Noord- en Midden Limburg. Dat biedt hoop, maar het is
maar de vraag wie wat en hoeveel vergoed krijgt.”
Mans staat bij het veld met de referentiebedden van de lelieproef. Een hoekje lelies is al paars verkleurd. “Er is denk ik
niet veel schade in de proef bijgekomen, dus hopelijk komt
de proef niet in gevaar.” Ook elders in de percelen zijn er
wat paarse lelies te zien.

TEELT VOOR BOLTHA
Mans teelt sinds 1996 op contract voor Boltha in Breezand.
Ze liepen elkaar tegen het lijf via de Cebeco-Handelsraad,
vertelt de kweker. “Boltha zocht een kweker en wij wilden
net met lelies beginnen. We begonnen met drie hectare en
dat is flink uitgegroeid.” In de beginjaren teelde de kweker
ook nog op contract voor andere leliebedrijven. Sinds 2015
teelt hij alleen nog maar voor Boltha. Is dat niet risicovol om
één opdrachtgever te hebben? “Daar zou je ‘ja’ op kunnen
antwoorden, maar het werkt wel twee kanten op. Boltha
teelt in Nederland 95 procent bij ons en teelt zelf niet zo veel
meer in Breezand.”
Slechts voor één bedrijf op contract kweken heeft veel rust
en focus gegeven. De Limburgse kweker ontzorgt Boltha
in de ruimste zin. Boltha levert het plantgoed en krijgt aan
het eind van de teelt de bollen gewassen en voorgesorteerd
terug. Alle tussenliggende handelingen, zoals planten, selecteren, koppen, gewasbescherming, beregenen, rooien en
spoelen, doet Mans in eigen beheer. De samenwerking met
Boltha noemt hij zeer prettig. “Ze betrekken ons bij zaken
en Boltha geeft ons meer ruimte dan andere contractgevers
in de samenwerking. Hierdoor versterken we elkaar.” De
samenwerking met de nieuwe generatie bij Boltha verloopt
net zo soepel als met de eerste.

TAGETES ALS VOORVRUCHT
Mans heeft Oriëntals, LA’s, Aziaten, Tango’s, potlelies, tweejarige teelt en schubschaaltjes. De lelieteelt is de grootste
van de totaal 350 hectare gewassen die Mans teelt in de
omgeving van Tungelroy. Naast lelies teelt hij voor het Belgische conservenbedrijf Scana Noliko schorseneren, wortelen
en boontjes. Daarnaast heeft hij ook zomergerst en een
beetje mais als vruchtwisseling. In 95 procent van de gevallen zaait Mans Tagetes als voorvrucht voor lelies. Hierdoor
hoeft hij tegen Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje)
geen chemische middelen meer in te zetten. Dat scheelt
enorm in de milieubelasting van de teelt. Het bevalt prima.
“We zien een vrijwel probleemloze groei in de teelt gedurende het jaar. Het resultaat weegt op tegen de extra kosten
van de Tagetes-teelt. Je krijgt er mooie losse rulle grond voor
terug en het bodemleven verbeterd.”
Als uit monsters blijkt dat voorafgaand aan de lelieteelt het
Trichodorus-aaltje er wel zit, gebruikt hij plaatselijk Nemathorin. Daarnaast ziet de Tagetes-teelt er in het landschap
werkelijk prachtig uit. Hij krijgt er veel positieve reacties op.
“Al twee keer hebben we het NOS-journaal gehaald omdat
mensen foto’s instuurden met Tagetes-velden. We zien ook
wel eens dat er trouwfotoreportages in het veld worden
gemaakt. Zo staan we met de lelieteelt eens positief in de
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