Kan heetstook plantgoed
warmwaterbehandeling
bij lelie vervangen?
Het plantgoed van lelie krijgt jaarlijks een warmwaterbehandeling met
chemische middelen om diverse plagen te bestrijden. Hieraan kleven nadelen,
waaronder kruisbesmetting, emissie van chemische middelen naar het milieu
en restvloeistof. Is het mogelijk om de warmwaterbehandeling te vervangen
door ‘heetstook’, net als bij narcis en hyacint?
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V

anaf december ondergaat
lelieplantgoed een warmwaterbehandeling met gewasbeschermings- en/of reinigingsmiddelen om verschillende ziekten als
wortellesieaaltjes, bladaaltjes, bollenmijt,
Fusarium en woekerziekte te bestrijden.
Er kleeft echter een groot nadeel aan de
warmwaterbehandeling en überhaupt
aan ieder bolontsmettingsbad en dat is de
verspreiding van ziekten als deze door de
boldompeling of warmwaterbehandeling
niet afdoende worden bestreden.

ONDERZOEK
Vanaf 2000 tot 2010 heeft PPO te Lisse
onderzoek gedaan naar de verbetering van
de warmwaterbehandeling en gezocht naar
alternatieven voor het toentertijd gebruikte
reinigingsmiddel. Destijds is ook onderzocht
of een warmeluchtbehandeling (heetstook)
effectief is in lelie. Er is toen niets gebeurd
met deze resultaten. Echter in maart 2010
werd de leliesector geconfronteerd met het
Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Dit
virus behoort tot de groep Potexvirussen,
die zich makkelijk mechanisch verspreiden.
Ontsmettings- en warmwaterbaden zijn
een belangrijke bron van verspreiding van
PlAMV. Aangezien dit de noodzaak van een
alternatief weer actueel maakte, kwam het
onderzoek uit het verleden weer in beeld.
In 2016 is in opdracht van het leliefonds
van de KAVB opnieuw onderzoek gestart
om deze ‘heetstook’ verder te optimalise26

Temperatuur en RV-meting tijdens heetstook van lelie.
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PlAMV-virus in lelie verspreidt zich makkelijk via de warmwaterbehandeling.

ren. Vanaf 2019 zijn de resultaten verder
in de praktijk getest in het kader van het
POP3-project ‘Heetstook van lelieplantgoed’
op het bedrijf van Noordbol Bloembollen.
Dit gebeurde met subsidie van de provincie
Noord-Holland en de EU met steun uit het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

UITVOERING VAN DE ‘HEETSTOOK’
De lelie is een kale bol die gevoelig is voor
uitdroging. Dit blijkt ook uit de ervaringen van het POP3-project. Als de leliebollen te veel uitdrogen tijdens de heetstook
neemt het gewicht van de te planten bollen af, wat ten koste kan gaan van de bolgroei. Dit is al gauw 10 à 15% opbrengstderving. Een warmwaterbehandeling in
het niet meer toegelaten reinigingsmiddel
Formaline resulteerde in het verleden ook
tot 10% opbrengstderving. Om uitdroging
tegen te gaan moet tijdens de voorwarmte, de ‘heetstook’ en de nawarmte een
zo hoog mogelijke RV (> 95%) worden
nagestreefd. De voor- en nawarmte moet
minimaal 12 uur bij 20°C zijn. De bollen
komen uit de 2°C, waarbij de bollen dan
in 12 uur naar 20°C gaan en vervolgens 12
uur op 20°C worden gehouden. Verwarm
de bollen daarna geleidelijk in 8 tot 12 uur
op naar de 41°C. Na de ‘heetstook’ van
24 uur bij 41°C worden de bollen weer teruggekoeld naar 20°C gedurende 8 tot 12
uur. Vervolgens blijven de leliebollen 12
uur op 20°C. Na afloop van de behandeling

worden de bollen weer teruggekoeld naar
2°C of iets lager. Het optimale tijdstip om
de ‘heetstook’ uit te voeren is twee tot zes
weken voor het planten.

ZIEKTEBESTRIJDING
De heetstook in combinatie met de voorwarmte is dodelijk voor bollenmijten, die
voor 100% worden bestreden. Uit onderzoek blijkt dat PlAMV zich niet verspreidt
tijdens de heetstook. Dit in tegenstelling
tot de warmwaterbehandeling en bolontsmetting. Bladaaltjes worden in het plantgoed volledig bestreden. De bestrijding
van wortellesieaaltjes is iets lastiger gebleken. Een heetstook van 24 uur bij 41°C
inclusief voor- en nawarmte resulteert in
91 tot 96% bestrijding. 24 uur heetstook
bij 43°C is wel 100% effectief voor de
doding van wortellesieaaltjes. De kans op
opbrengstderving neemt dan wel toe.
Daarnaast kan bij een ‘heetstook’ van
41°C ook aanvullend Velum Prime ingezet
worden bij de koude bolontsmetting. Een
Fusarium-aantasting wordt door heetstook
van lelieplantgoed niet bestreden, aan de
andere kant worden de sporen ook niet verspreid zoals tijdens het spoelen, de warmwaterbehandeling en de bolontsmetting.
Momenteel is woekerziekte in de praktijk
een groot probleem. De Rhodococcus-bacterie, die woekerziekte veroorzaakt, wordt
door de heetstook net als bij de warmwaterbehandeling onvoldoende bestreden. De
bacterie zal zich tijdens de heetstook echter

niet verspreiden. De vorming van dubbelneuzen wordt gestimuleerd door warmte.
De mate waarin dit optreedt, is afhankelijk
van cultivar, temperatuur en duur van de
warmte. Dit geldt zowel voor de warmwaterbehandeling als voor de heetstook.

VOORDELEN HEETSTOOK
Door de ‘heetstook’ van lelieplantgoed
worden diverse ziekten en plagen op een
duurzame manier bestreden, zonder kans
op kruisbesmetting van onder andere
PlAMV. De inzet van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de kans op
bijbehorende emissies naar bijvoorbeeld
oppervlaktewater neemt af. Bovendien
wordt de afhankelijkheid van de kweker
van gewasbeschermingsmiddelen minder. Daarnaast is een groot voordeel van
heetstoken de grotere capaciteit. Doordat
er grotere volumes per keer behandeld
kunnen worden, is minder arbeid nodig.
Bovendien kan een bewaarcel die geschikt
is voor heetstook meerdere keren in het
seizoen worden benut door de relatief
korte behandelingsperiode. Verder is
er voor de heetstook van lelieplantgoed
minder energie per hectare nodig dan
bij de warmwaterbehandeling. Het is
wel essentieel dat de cel beschikt over
apparatuur om de RV in de cel te kunnen
verhogen om uitdroging en daarmee
opbrengstderving te voorkomen. Tevens
moet het celklimaat goed egaal kunnen
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