DUTCH LILY DAYS

Volop verbeteringen in
lelies te zien
‘Heerlijk is het om buitenlandse klanten
en importeurs weer onze showkassen
met lelies te laten zien.’ Dat was wel
zo’n beetje de gedeelde mening van de
dertien deelnemers aan de afgelopen
Dutch Lily Days. En - niet onbelangrijk de marktstemming was goed, zo hoorde
Greenity, die drie deelnemers bezocht.
Wie na twee jaar afwezigheid weer tussen
de selecties stond, moet schot in de
lelieveredeling hebben gezien. “Er is nog
nooit zoveel gebeurd in de veredeling als de
afgelopen drie jaren”, aldus een deelnemer.
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VLETTER & DEN HAAN

‘Gewas zo weerbaar
mogelijk maken’
“We laten alles zien wat we in huis hebben, over alle groepen, van LA’s en
OT’s tot aan nieuwe combinaties als LOxOT en potlelies”, vertelt Rian Vletter van veredelaar Vletter & Den Haan. Vletter merkt op dat bezoekers ‘best
verrast’ zijn door wat ze te zien krijgen. “Als je onze kas jaarlijks bezoekt, kun
je de ontwikkelingen goed volgen. Nu zijn sommigen drie jaar niet geweest
en dan zie je makkelijk de verschillen. De OT’s zijn bijvoorbeeld compacter
geworden en er zijn nieuwe, frisse kleuren bij gekomen. De sierwaarde van
een witte OT doet niet onder voor die van een Oriëntal. Verder is er meer
keus in dubbele Oriëntals.” Is daar dan nog behoefte aan? Gaat het anno nu
nog wel om de mooiste vorm en kleur, is resistentie niet veel belangrijker?
“Weerbaarheid en resistentie zijn al decennia een belangrijk aandachtspunt in het veredelingsproces, bij ons en andere veredelaars. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat een resistent gewas niet eeuwig immuun
blijft voor schimmels. Wij proberen het assortiment zo weerbaar mogelijk
te maken tegen plagen en ziektes, ook de nieuwe varianten, zodat deze zo
min mogelijk kans krijgen. Een gewas moet goed teelbaar zijn én renderen,
zodat de kweker ermee uit de voeten kan.”
Veredelaar Arie Peterse benadrukt dat resistentie ‘nog niet tegen alles mogelijk is’. “We zijn er al jaren druk mee bezig, maar we hebben nog niet alles
onder controle. Tegen het mozaïekvirus is een mooie resistentie gevonden,
maar tegen PlAMV nog niet. Ook LSV is een grote boosdoener, met name
in Aziaten en LA’s. Helaas is een virus niet simpel uit te bannen. Daar moeten nieuwe resistenties voor gevonden worden. Daarentegen is Fusariumproblematiek steeds beter beheersbaar. Als je netjes werkt en geen grote foute maakt, hoeft Fusarium geen probleem meer te zijn.” Het zou een
groot goed zijn als de CRISPR-CAS-methode toegelaten zou worden, stelt
Peterse. “Dan kunnen we grote stappen zetten. Verder hebben we goede
verwachtingen van de samenwerking in GenNovation, waarbinnen we met
verschillende partijen werken aan nieuwe veredelingstechnologieën. Dus
we trekken er hard aan. Totdat de oplossing er is, blijft het echt nog lastig
om lelies volledig zonder chemie te telen.”
Het valt Vletter op dat de stemming tijdens de Dutch Lily Days evenwel goed
is. “De meeste schakels in de keten hebben geld verdiend. En ondanks alle
onrust in de wereld, de hogere energieprijzen en vervelende problemen
zoals containers die te lang in havens blijven staan, is het perspectief voor
de lelies goed.” Vletter is blij dat het na corona ook weer mogelijk is om
buitenlandse klanten op het bedrijf te ontvangen. “Goed om elkaar weer
live te zien. Nog niet al onze relaties kunnen deze kant op komen, zo zien
we dit jaar nog geen Aziaten, maar voor een groot deel is het weer als vanouds. Dat komt de handel alleen maar ten goede.”

◄ Deze roze OT-lelie heeft nog geen naam, maar
is wel kansrijk voor marktintroductie.
Deze rode OT-lelie is nog onder nummer
en onderscheidt zich in stevigheid. ►
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De Dutch Lily Days werden voor de tiende keer
georganiseerd. De opening was bij VWS Flowerbulbs, dat dit jaar 50 jaar bestaat. Totaal showden dertien deelnemers hun lelies: P. Aker, Van
den Bos Flowerbulbs, Bot Flowerbulbs, De Jong
Lelies, Lily Company, Onings Holland, C. Steenvoorden, GAV’s Lilies, Gebr. Vletter & Den Haan,
VWS Flowerbulbs, World Breeding, Zabo Plant
en Royal Van Zanten.
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VAN ZANTEN FLOWERBULBS

‘Er is nog nooit zoveel
gebeurd als afgelopen jaren’
“Het loopt goed én niet goed”, zegt Hans Damen, verkoper leliebollen Japan, China
en Vietnam. “Logistiek gaat het mis. Al zeven maanden komt niets op tijd aan.” Klanten roepen daarom twee weken eerder af. In China roepen broeiers bij importeurs
minder aantallen af vanwege coronamaatregelen. Zo’n 70 procent is verstuurd. Het
‘loopt goed’ omdat de verkoop heel goed gaat. “We verdienen eraan, maar er zijn veel
onzekerheden.” De prijs ligt op een piek waardoor er meer vraag is naar kleinere bolmaten, heel dure rassen minder worden gekocht en er rustig wordt besteld. Bollenafzet oogst 2021 is ‘historisch goed’ verkocht. “De hoge prijzen kwamen door een prima
vraag, ondanks duurdere transportkosten van containers. Voor de afzet van oogst 2022
komen de kostprijsverhogingen van bollenkwekers er bovenop, maar bijvoorbeeld ook
de kostprijsverhoging bij de export. Een plastic krat wordt 1 euro duurder.” Het wordt
opletten, zegt Damen. “De bomen groeien niet tot in de hemel. Een krat lelies is 40
procent duurder dan twee jaar terug. Op zich positief, maar we moeten wel een paar
miljoen meer uitleggen om hetzelfde exportvolume te doen en om marges te maken.”
Van Zanten koopt de bollenoogst 2022 voorzichtiger in. Hij schat op 80 procent inkoop
te zitten; vorig jaar deze tijd was dat 95 procent.
Van Zanten focust zich in de veredeling op stuifmeelloos, ‘Pollen-free’. De namen van de
stuifmeelloze, enkelbloemige Oriëntals beginnen allemaal met ‘Liber’. Er zijn nu negen
rassen. “Ze zijn in opbouw en komen over drie, vier jaar op de markt. We zoeken een
select groepje kwekers en willen er een BVS van maken.” ‘We’ zijn Van Zanten én De
Jong Lelies, want op het gebied van deze veredeling werken ze sinds 2019 samen. Een
andere focus van Van Zanten is dubbelbloemige stuifmeelloze Oriëntals, de Lucky-serie; daar is geen samenwerking. Damen laat ook de trend zien van OT-hybriden waarvan de kleine bolmaten (14- 16) broeibaar zijn. Ook resistenties krijgen aandacht. Al
acht jaar voert het bedrijf een veredelingsprogramma in LA-hybriden om deze weerbaarder te maken tegen LSV en LMOV. “Over zes, zeven jaar staat hier een hele hoek
die met minder middelen te produceren zijn.” Omdat in de andere groepen lelies van
nature weinig resistenties tegen virussen zijn, wordt daar de weg naar een duurzame
lelieteelt lastiger en langer.
De verkoper ziet voor het derde jaar op rij zijn klantenkring op de Dutch Lily Days niet
verschijnen. “China zit nog potdicht.” Hij maakt daarom korte filmpjes en stuurt die
naar importeurs die ze verspreiden onder broeiers. Ook heeft hij veel online afspraken. “Maar jammer is het wel. Er is in de lelieveredeling nog nooit zoveel gebeurd
als de afgelopen drie jaren. Dit overbrengen zonder fysiek contact, is lastiger. We
gaan merken dat sommige ontwikkelingen sneller zijn gegaan dan we doorhadden.”

▲ Royal Van Zanten trekt samen op met De Jong Lelies in de
veredeling van enkelbloemige Oriëntals zonder stuifmeel.

▼ Hans Damen met de witte stuifmeelloze enkelbloemige ‘Liber Ice’.

▲ ▼ In een aparte showkas staat de selectie van 250 lelies zonder stuifmeel. Damen denkt dat er zo’n vijf overblijven uit deze
selectie. Negen zijn al zo goed bevonden dat er bollen van worden gemaakt.
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▲ Sjoerd Onings: “Wij showen alle partijen die we in huis hebben.”

ONINGS HOLLAND FLOWERBULBS

‘Veel nieuwe mogelijkheden’
Tijdens de Dutch Lily Days is het weer ouderwets bedrijvig in de kassen van
Onings. “Wij showen alle partijen die we in huis hebben”, vertelt Sjoerd
Onings. Daarbij gaat het om ruim 530 cultivars en zo’n 3.600 opplantingen
van een zo breed mogelijk assortiment, van nieuwe soorten tot bestaand
assortiment, in alle types.” Ook de bollen uit het onderzoek op het proefveld
van ROL in Vledder staan in de kas opgeplant. “Het onderzoek richt zich op
weerbare lelies en de weg naar ecologisch geteelde lelies.” Tijdens de Dutch
Lily Days worden bezoekers uitgenodigd om te stemmen op hun favoriete
lelies. “Op basis daarvan presenteren we binnenkort een Lily League top 50
voor de sector.”
In de twee jaar dat de Dutch Lily Days niet georganiseerd konden worden, is
er ‘best veel gebeurd’, vindt Onings. “Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rond de TA’s, de Trompet Aziaten, die uit de koker van Mak Breeding
komen. Een goede aanvulling vanwege de intense kleuren, een lang vaasleven, de hittebestendigheid en een goede weerbaarheid waardoor ze met
minder middelen te telen zijn. Er komt een mooi areaal van dit type aan, met
veel nieuwe mogelijkheden. Verder zien wij een goede toekomst voor de dubbele lelies, de LA’s, die niet ruiken en geen stuifmeel produceren, maar wel
een hoge sierwaarde hebben. In dat type komen er andere kleuren aan die
het palet nog completer maken. In OT-hybriden zien we dat nieuwe cultivars
een compactere opbouw hebben en dat kleinere maten voldoende knoppen
geven, dat is een goede ontwikkeling. Zeker gezien de verhoogde transportkosten van de bloembollen.”
Onings levert bloembollen over de hele wereld en er zijn gelukkig meer internationale bezoekers dan de afgelopen twee jaar. De relaties uit Azië ontbreken
nog bij deze editie van de Dutch Lily Days. “Wij verwachten dat we zelf later
dit jaar wel naar Japan zullen afreizen.” Hoewel na corona nog niet alles is
genormaliseerd en de wereld daarna werd geconfronteerd met de oorlog in
Oekraïne, gaat het niet slecht met de handel in lelies, vindt Onings. “Tijdens
corona was er veel vraag naar bloemen en de prijzen waren aanvankelijk goed.
De hoge energieprijzen verhogen de kostprijs in de gehele keten, maar de bollenprijzen zijn nog steeds hoog en er is veel vraag. Er wordt volop gekocht.”
De bloemenprijzen van vandaag bepalen de stemming voor bollen die pas
volgend jaar geleverd worden, stelt Onings. “Het is dus te hopen dat de bloemenprijzen dan ook nog op een goed niveau zijn. Gelet op alle ontwikkelingen wordt het, ondanks de goede vraag, toch een spannend seizoen met de
nodige onzekerheden.”

▼ Er was veel moois te zien in de kassen van Onings.
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