De lelies zijn niet
allemaal goed
opgekomen.

SLEUVENTEELT

Lelie groeit, maar
minder dan hyacint
Nadat de hyacint een seizoen
met goed gevolg werd beproefd
in een sleuvensysteem, staat
nu de lelie erin. Het leliegewas
heeft het lastiger om goed
boven te komen. De opkomst
stokt hier en daar. WURonderzoeker Martin van Dam
over het project dat de naam
Bollencoaster heeft: “Het
meeste hebben we geleerd
bij hyacint. Dat gewas is qua
watergift een veel onrustigere
teelt dan lelie. Als de lelies
goed zijn opgekomen, groeit het
gewoon.”
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et project wordt uitgevoerd op
de locatie van Agrifirm-GMN in
Voorhout. Bollencoaster moet
leiden tot een prototype van een
teeltsysteem voor bolgewassen waarin met
minder gewasbeschermingsmiddelen en
water gezonde bollen geteeld kunnen worden (zie kader). Daarnaast moet een sleuventeelt mechanisatie, zoals mechanisch
onkruid wieden gemakkelĳker maken.
Zoals bĳ de tweejarige kale-schubbenteelt.
In het eerste jaar van deze teelt is er nog
maar weinig gewas waardoor de chemische
onkruidbestrĳding een belangrĳke handeling is. Dit is niet alleen belastend voor het
milieu, maar ook voor het leliegewas. In
Bollencoaster staan de leliebollen op een
rechte regel en kan chemische onkruidbestrĳding worden vervangen door mechanische.
Van Dam laat halverwege oktober zien
hoe de lelies het doen in het bĳzondere
teeltsysteem. Op 22 april is plantgoed
maat 8-10 OT Lilium ‘Conca d’Or’ in de
plastic sleuven gestrooid. Het substraat en
de veuren zĳn hetzelfde als bĳ hyacint en
ook hier staan vier behandelingen: twee
typen sleuven en twee soorten substraat.
Er liggen twee bedden van 30 meter lang.
Er staan omgerekend 150 lelies op een
strekkende meter. De ene veur in het
bed is iets breder dan de andere. Op 18

centimeter diepte is het plastic gelegd.
Daarin zit het substraat; dat is per sleuf
530 liter substraat, in de grotere sleuf 800
liter. In het substraat in de ene sleuf zit
alleen een kokosmengsel, in de andere
is een kokos- en veenmengsel gebruikt.
De vier behandelingen krĳgen hetzelfde
watergeefregime.
De lelies zĳn niet allemaal goed opgekomen. De eerste regel staat er ‘geweldig’
op, de tweede een stuk minder, en regel
drie en vier staan gelĳk maar wel iets
minder goed dan regel één. Op een stuk
in regel twee is er niets opgekomen. Ook
staan op een plek de lelies wat mager ten
opzichte van de regel aan de andere kant.
Van Dam: “Die hebben meer moeite gehad
de juiste weg naar boven te vinden. Het
verschil met hyacint is dat deze rechtop zĳn geplant in de sleuf. De lelie is
gestrooid en ligt dus niet mooi onder de
opening in de sleuf. Er zitten ‘schouders’
in het plastic in de sleuf waaronder de lelie kan blĳven steken. Dan gaat hĳ verder
zoeken in horizontale richting om ergens
anders omhoog te komen en dat lukt niet
altĳd.” Een verklaring van de onderzoeker
is dat lelie een dunnere steel heeft dan een
hyacint en dus minder kracht heeft om
ergens naar boven te komen of iets opzĳ
te duwen. De sleuf ligt bĳ de stengels van
de lelie mooi dicht door het plastic. Bĳ
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hyacint lag dat wat meer open. “Hierdoor
komt er vrijwel geen regenwater in de
sleuf.”

LELIE STEVIGER DAN HYACINT
Het watergeven gaat een stuk relaxter
dan bij hyacint. “Tijdens het warme weer
is dat een keer per vijf dagen en dat is
meestal voldoende.” Hij geeft leidingwater met een mengmeststof NPK met
alle hoofd- en sporenelementen en ook
kalksalpeter. Omdat hij op een gegeven
moment een ijzergebrek vermoedde, is hij
wel wat ijzer gaan toevoegen en een beetje
gaan ‘aanzuren’ voor betere opname. Daar
waar de lelies niet zijn opgekomen, stelde
Van Dam de watergift wel bij omdat deze
regel minder verdampt uit de veur. “Lelie
kan best veel water hebben. Vooral in het
begin als hij stengelwortels maakt.” Staat
een hyacint droog dan volgt de afrekening
snel: slap blad en gele punten. “Hyacintenblad is langgerekt en heeft minder een
waslaag. Lelie verdampt wel, maar het is
een sterker gewas.” Van Dam vertelt dat
hij deze lelies al twee weken geen water
heeft gegeven en daar is weinig van te
merken. “Dat was bij het warme weer ook
zo.”
Het watergeven doet Van Dam nu door het
fertigatiesysteem handmatig te bedienen.
“De vochtmetingen die ik kon uitlezen

op de computer vertrouwde ik nog niet.”
Het plan is wel om bij een volgende proef
sensoren permanent in het substraat te
plaatsen en die op afstand uit te lezen.
Nu meet hij op drie punten per regel zelf
met sensoren en leest ze uit. Het probleem
is namelijk dat er nog geen goede ijklijn
is voor dit substraat. “De sensoren die
beschikbaar zijn in de landbouw zijn prima geschikt voor vollegrond en niet voor
substraat. In kokos en veen kun je wel
80 procent vocht hebben.” Als vochtgehalte in het substraat bij lelie houdt Van
Dam tussen de 25 en 55 procent aan. De
onderzoeker oriënteert zich voor volgend
jaar op sensoren die in de glastuinbouw in
substraten worden gebruikt.
Tegen onkruid is één keer gespoten en
er is twee keer gewied en geschoffeld.
Van Dam gaat deze winter met een paar
mechanisatiebedrijven contact leggen
om te kijken wat zij van de sleuventeelt
vinden. Eind november gaan de leliebollen eruit. Wat er naar boven wordt
gehaald, is nog een verrassing. “Ik heb al
eens gekeken. Bij hyacinten zie je gewoon
direct de bollen, maar bij lelie is het een
enorme spaghetti van stelen en wortels.
Bij het rooien zie je pas wat er echt onder
vandaan komt. Maar onder zo’n gewas
moet gewoon een mooie bol komen. Dat
zou raar zijn als het niet zo was.”

PPS Bollencoaster
In het project Bollencoaster wordt een
geheel nieuw en revolutionair teeltsysteem beproefd, namelijk een teelt in plastic sleuven ingegraven in de grond waarbij
met een druppelslang water- en meststoffen worden gegeven. Dit project sluit aan
bij lopende projecten in de bloembollenteelt op het gebied van een systeemsprong
in de teelt, gericht op een eenrichtingsysteem met de eerste fase van de teelt onder
beschermde (kas)condities en met de
laatste teeltfase in een buitenteelt, met
beperkte inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Dit past binnen de visie Vitale Teelt 2030 van de bloembollensector.
Als de sleuventeelt werkt, zijn er legio
duurzame voordelen te behalen, zoals
minder middelen-, meststoffen- en watergebruik. Ook is de teelt dan veel minder
afhankelijk van de omstandigheden in de
grond, het klimaat en ook vruchtwisseling
hoeft niet meer. De proef wordt gedaan
in Voorhout bij de locatie van AgrifirmGMN in opdracht van de productcommissie Hyacint van de KAVB. In dit project
moet duidelijk worden of de teelt in sleuven haalbaar is voor hyacint en lelie en
welke voor- en nadelen er zijn.
Bollencoaster is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen van het ministerie van
LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van vijf partners. Dit zijn: KAVB als
penvoerder, Wageningen University &
Research (WUR), Agrifirm-GMN, Oerlemans Plastics en Greenport Duin & Bollenstreek. Hoogheemraadschap Rijnland en
Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun
Innovatiefondsen bij aan de financiering.
Het totale project kost 620.000 euro en
280.000 euro daarvan is subsidie van TKI.
De bedoeling is om volgend jaar een tweede sleuventeeltproef voor lelie te doen. In
2023 zou er dan een pilot moeten komen
bij een leliekweker.

Met sensoren meet Van Dam op drie punten per regel het vochtgehalte in het substraat.
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