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‘STREVEN NAAR VITALE
GEWASSEN MET STERKE WORTELS’
,,Gewassen met een goed ontwikkeld
wortelstelsel groeien beter weg, zijn vitaler
en kunnen meer weerstand bieden tegen
grondvuur. Middelen die het wortelstelsel een
extra boost geven - zoals Velum Prime - zien
wij daarom als een mooie aanvulling bij
de bolontsmetting.’’ Dat zeggen Jan Strooper
en Roy Broersen, die samen het bedrijf
DutchFlora in Warmenhuizen (N-H) runnen.
Vooral in vuurgevoelige soorten en kleinere
maten die wat moeilijker wortelen passen ze
het middel standaard toe.

Poolse medewerkers van DutchFlora
in Warmenhuizen zoeken een partij
Dow Jones voor export uit. Jaarlijks teelt
het bedrijf - dat gerund wordt door Jan
Strooper en Roy Broersen - zo’n 50 hectare
tulpen, waarvan 40 hectare eigen teelt en
10 hectare op contract voor derden. Verder
broeien ze jaarlijks zo’n 5 miljoen bollen.
Lees de volledige reportage in
deze Bloembollen Koerier.

Dynasty) en wat exclusievere dubbelbloeiende rassen
zoals World Bowl, Flashpoint en Largo. ,,Met deze
laatste rassen proberen we wat op te schuiven naar
een exclusiever assortiment en hopen we ons wat te
kunnen onderscheiden in de markt’’, legt Broersen uit.
‘Gematigd positief over uitgangsmateriaal

Het is half september en nog relatief rustig op het
bedrijf Jan Strooper en Roy Broersen. In de centrale
bedrijfshal lezen Poolse medewerkers nog wat plantgoed
na. Verder staan er nog wat kisten voor de droogwand
- klaar om straks de koelcel in te gaan. ,,Het is nu nog
even stilte voor de storm. Over een maand zitten we
volop in het land en is het alle hens aan dek’’, zegt De
Strooper tijdens een rondleiding door de hallen. Hij
vertelt dat het bedrijf zes jaar geleden van Tuitjenhorn
naar Warmenhuizen is verplaatst, waardoor alles nieuw
- en naar eigen inzichten - kon worden gebouwd. ,, We
hebben de zaken nu tamelijk goed voor elkaar, maar dat
betekent niet dat we nu maar stil moeten blijven staan’’,
vindt ‘junior-compagnon’ Broersen. Hij zou de broeierij
- nu goed voor 5 miljoen bollen - nog wel wat verder
uit willen breiden. ,,We broeien nu ongeveer een kwart
van onze eigen bollen; dat kan nog wel een paar slagen
groter’’, lacht hij.

voor komende seizoen’, lees verder op pagina 3.
Jan Strooper (links) en Roy Broersen van DutchFlora

Alle bollen dicht bij huis
Strooper en Broersen verbouwen jaarlijks zo’n 50
hectare tulpenbollen, welke vrijwel allemaal binnen
een straal van vijf kilometer van het bedrijf worden
geteeld. Het overgrote deel komt op (gescheurd)
grasland van veehouders te staan. ,,Mooie bollengrond,
al gaat het vaak wel om middelzware kleigrond. Daar
moet je er wel rekening mee houden met alle herfsten winterwerkzaamheden‘’, zegt Strooper hierover.
Bovendien vraagt het wat extra voorbereiding voor het
planten, zoals de bestrijding van taaie onkruiden, zoals
ridderzuring en het daarna nog een keer afbranden
van de grasmat met Roundup.
Voor wat betreft het assortiment kiest het bedrijf voor
een mix van ‘vertrouwd en zeker’ (o.a. Strong Gold en
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'PYTHIUM

IS PROBLEEM
NUMMER ÉÉN'
,,Pythium is zonder meer probleem
nummer één in de hyacinten'', zegt
Klaas Troost van Agrifirm-GMN in
Voorhout (Z-H). ,,Vooral de teelt van
de fijnwortelige Pearls komt hierdoor
steeds meer in de verdrukking.''
'Pythium drijft hyacintenteelt steeds meer
in het nauw', lees verder op pagina 2.

’PYTHIUM DRIJFT HYACINTENTEELT
STEEDS MEER IN HET NAUW’
,,Pythium is zonder meer probleem nummer één in de hyacinten. Vooral de teelt van de fijnwortelige
Pearls komt hierdoor steeds meer in de verdrukking.'' Dat zegt Klaas Troost van Agrifirm-GMN in
Voorhout (Z-H). Als specialist bloembollen heeft hij zich de afgelopen 20 jaar gespecialiseerd in de teelt
van hyacint. Bloembollen Koerier sprak met hem over de belangrijkste uitdagingen in deze teelt.
Om te beginnen: hoe staat het met hyacintenteelt
in de Bollenstreek?
,,Hyacint is nog steeds een van de belangrijkste gewassen
hier in de Bollenstreek. Veel bedrijven zijn al generaties
lang actief in deze teelt en juist dat feit laat zich helaas
steeds meer gelden.... Er is - met name in het verleden behoorlijk wat roofbouw gepleegd met soms zeer nauwe
rotaties van 1-op-3 of 1-op-4. Een flink aantal percelen
is daardoor zwaar besmet geraakt met Pythium en daardoor zo goed als 'uitgeteeld' voor hyacint. Bovendien
is de druk op grond door onder andere huizen- en
wegenbouw enorm toegenomen, waardoor geschikte
grond voor hyacinten steeds schaarser wordt. We zien
daarom dat de teelt verschuift naar de Haarlemmermeer,
de kop van Noord-Holland en Drenthe.''
U zegt dat vooral Pythium een zware wissel trekt op
de hyacintenteelt. Hoe zit dat?
,,Pythium is zonder meer probleem nummer één
in hyacint. Van de grofweg 300 hectare die ik als
adviseur onder mijn hoede heb, heeft zeker een
derde serieuze problemen met Pythium. Dat geeft
wel aan hoe zwaar deze ziekte op de teelt drukt.
Van de drie belangrijkste bloedlijnen - de Pearls, de
A-lijn en de Delftsblauwen - hebben met name de Pearls
veel last van Pythium. Dat komt vooral door het fijne
wortelstelsel dat maar weinig weerstand kan bieden
aan deze schimmel. Daar komt bij dat de schimmel kan
muteren, waardoor fungiciden er steeds minder vat
op krijgen en er ook steeds hogere doseringen moeten
worden gebruikt. Al met al een zorgelijke situatie waar
we voorlopig geen kant-en-klare oplossing voor hebben.''

slagen van deze teelt.
Verder is het belangrijk om te werken aan het verhogen
van het organische stofgehalte. De meeste zandgronden
hier zitten rond de 2 à 2,5 procent organische stof,
maar uit onderzoek weten we dat Pythium zich veel
minder thuis voelt op gronden met een hoger organische
stofgehalte. Daarom zeggen wij: probeer met je grond
boven de 3 procent te komen. Veel telers werken hieraan
door jaarlijks compost of andere vormen van organische
mest op te brengen. Helaas kan dat niet met grote
stappen vanwege de beperkingen in het mestbeleid,
maar toch: alle kleine beetjes helpen.''
En met gewasbeschermingsmiddelen:
wat is daar mogelijk?
,,Ons belangrijkste wapen op dit moment is een
veur- of bedtoepassing met Ridomil Gold® tijdens
het planten. Daarmee kun je de schimmel onderdrukken en de aantasting beperken. Belangrijk hierbij is
wel dat de grond goed vochtig is, waardoor het middel
maximaal door de grond wordt verspreid.
Verder kan er middels de bolontsmetting ook nog een
extra tik worden uitgedeeld aan de schimmel. Behalve
met Captan® - dat naast Fusarium ook in lichte mate
Pythium bestrijdt - kan dat door toevoeging van Previcur
Energy in het dompelbad. In meerjarige proeven hebben we gezien dat dit middel een duidelijke meerwaarde
heeft tegen Pythium. Of anders gezegd: de veldjes met
Previcur Energy waren er heel duidelijk uit te halen.
Ook bij waterbroei van hyacinten, waarbij het preventief
kan worden meegegeven aan het proceswater, kan
Previcur Energy een belangrijke bijdrage leveren aan het
voorkomen van Pythium. Hoe dan ook is dit effectiever
en efficiënter dan 'wachten' op een mogelijke besmetting
en vervolgens moeten kiepen (water verversen, red.). Dat
is niet alleen heel veel werk, maar de wortels moeten dan
ook weer opnieuw op gang komen.
De komende jaren verwacht ik dat vooral de bedrijven
met Pearls steeds meer gaan werken met Previcur
Energy. De resultaten met dit middel zijn zonder meer

Klaas Troost is specialist bloembollen bij Agrifirm-GMN
in Voorhout (Z-H).

veelbelovend, dus als je daarmee besmettingen met
Pythium kunt indammen, dan zou ik dat zeker doen.''
Tot slot: U heeft een flink aantal tegen maatregelen
tegen Pythium opgenoemd. Kunnen telers de strijd
tegen de schimmel daarmee winnen?
,,Nee, die strijd gaan we niet winnen. De schimmel zal
altijd weer een weg vinden om toe te slaan - ondanks
alle maatregelen die we ertegen nemen. Mede om die
reden wordt er nu ook onderzoek gedaan om de teelt
uit de grond te halen - onder andere met potgrond in
plastic folie. Het gaat echter nog jaren duren voordat
dit - mogelijk - praktijk gaat worden. Bovendien zijn de
kosten zodanig hoog dat hyacinten de komen jaren echt
nog wel in de grond worden geteeld.
Zelf vind ik dat we strijd tegen Pythium ook niet hoéven
te winnen, als we de schimmel maar voldoende onder
controle kunnen houden. Daarvoor moeten we wel alle
bestrijdingsmogelijkheden aangrijpen - zowel chemisch
en niet-chemisch. Nieuwe middelen - zoals Previcur
Energy - zijn daarbij van groot belang. Niet alleen heel
feitelijk om ziekten te bestrijden, maar ook om een
kleine teelt als hyacinten voldoende toekomstperspectief
te geven.''
Ridomil Gold® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta
Captan® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA

'BATAVIA HELE MOOIE AANWINST IN LELIES'

Wat kunnen telers doen tegen Pythium?
,,Allereerst is het belangrijk om een ruime vruchtwisseling toe te passen van minimaal 1-op-5, maar liever
nog 1-op-6. Daarmee voorkom je dat Pythium zich te
veel vermeerdert, waardoor de tuin langzaam maar zeker
uitgeteeld raakt. Verder moet de water-huishouding
goed op orde zijn, want natte grond is pythium-grond.
Vooral voor de Pearls zijn deze twee factoren van groot
belang: deze soort kun je eigenlijk alleen succesvol
telen op Pythium-vrije grond. Kennis rondom de
teeltgeschiedenis van de grond en een nauwkeurige
perceelselectie op basis van de verwachte ziektedruk zijn
daarom steeds vaker doorslaggevend voor het wel of niet

,,Batavia is een hele mooie aanwinst tegen
virus in lelies. Maar je moet het middel wel
gericht en gedoseerd inzetten.'' Dat zegt
Marco Jonkman, teeltspecialist bloembollen
bij Agrifirm-GMN. Hij was de afgelopen jaren
nauw betrokken bij proeven met Batavia op
het Expertisecentrum Bloembollenteelt in
Breezand. ,,Daar hebben we geconstateerd dat
het middel volledig veilig is voor de bollenteelt
en de afbroei van lelies.''

,,Het zijn weer mooie tijden voor de lelieteelt. De markt
is vragend, de prijzen zijn goed en de telers zijn positief
gestemd. Wat wil je nog meer als bollenadviseur?''
Marco Jonkman zegt het met een brede glimlach. De
teeltspecialist is weliswaar gevraagd voor een gesprek
(eind juni, red.) over virusbestrijding, maar de goede
stemming in de markt mag wat hem betreft toch ook
wel even genoemd worden. Hoe anders was dat rond
de Kerst, toen de vraag - met name uit China - zwaar
achterbleef. ,,In de eerste weken van januari was het

nog somberheid troef. Maar toen Corona langzaam
op z'n retour leek te gaan, is de is stemming heel snel
omgeslagen. China vraagt weer volop bollen en ook
de bloemenprijzen zijn goed. Alles wat er aan bollen
voorhanden was, is opgeplant en daarvan is ook alweer
een flink deel verkocht'', zo weet Jonkman.

‘Zo dicht mogelijk bij die 100 procent gezonde bollen
komen’, lees verder op de achterpagina.
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‘GEMATIGD POSITIEF OVER
UITGANGSMATERIAAL VOOR KOMEND SEIZOEN’

Gevraagd naar het verloop van het groeiseizoen,
tonen beide compagnons zich redelijk tevreden.
,,Terugblikkend heeft vooral de nachtvorst in april
voor schade gezorgd, vooral de vorm van een fijnere
sortering. Verder hebben we op 19 en 20 juni zo’n
140 millimeter regen gehad, waardoor de bollen
een tijdje natte voeten hebben gehad. Toch lijkt
de schade hiervan weer erg mee te vallen’’, aldus
Strooper. Ook Broersen is ‘gematigd positief’ over
het uitgangsmateriaal voor komend seizoen. ,,We
vinden her en der wel wat zuur, maar dat is niet meer
dan gemiddeld. Bovendien heb ik goede hoop dat
de virussituatie beter is dan vorig jaar. We hebben
het weer erg mee gehad om relatief lang te kunnen
selecteren en de eerste virusuitslagen die we nu
binnenkrijgen zien er ook hoopgevend uit.’’

Een mooie partij Strong Gold; strak in de huid en vrijwel geen
zuur. Naast enkele grote ‘standaard’ soorten, probeert DutchFlora
zich te onderscheiden met wat exclusievere dubbelbloeiers, zoals
World Bowl, Flashpoint en Largo.

‘Vitalere stand met Velum Prime’
Wanneer de aanstaande bolontsmetting ter sprake
komt, wijst Broersen op de ontsmettingslijn die hoog in
de schuur op een paar draagbalken is weggezet. ,,Nog
een paar weken en dan halen we dat gevaarte weer met
twee heftrucks naar beneden. Dat is altijd weer even
een precies klusje’’, lacht hij. Compagnon Strooper
vertelt dat het bedrijf sinds drie jaar ‘weer’ doucht,
na enkele jaren een schuimmachine te hebben gehad.
,,Uiteindelijk zijn we toch iets tevredener over het
douchen. We hebben het idee dat we door nat te planten
een betere beworteling krijgen. Daarnaast past douchen
ook beter in onze arbeidsfilm. Op deze lijn kunnen
we 20 kisten klaarzetten, waarbij twee kisten tegelijk
worden gedoucht in ongeveer 15 minuten. Dat sluit qua
tijd heel mooi aan bij de plantwerkzaamheden.’’
Bij de middelenkeuze voor bolontsmetting staan de
bestrijding van zuur en Rhizoctonia (huidziek) voorop.
De laatste jaren is er - naast Captan® en Topsin M®
- vaak gebruik gemaakt van Rudis en Securo®. ,,Een
mooie mix om beide ziekten onder controle te kunnen
houden’’, vindt Strooper. Sinds vorig jaar is daar ook
Velum Prime bijgekomen - een middel dat vooral ingezet
wordt ter voorkoming van stengelaaltjes, maar dat als

In de moderne bedrijfshal, die zes jaar geleden nieuw is gebouwd,
is een groep medewerkers bezig om de laatste partijen plantgoed
te sorteren, zoals hier Orange Princess.

nevenwerking ook een betere wortelontwikkeling van
de planten laat zien. Strooper vertelt het middel twee
jaar geleden getest te hebben op een aankooppartij
waarvan de historie niet helemaal duidelijk was.
,,Dat zijn vaak de partijen waarbij je extra op moet
passen voor stengelaaltjes. Door Velum Prime aan
het bad toe te voegen weet je zeker dat je mogelijk
besmettingen opruimt. Die ‘verzekeringspremie’ was
toen toch wel een geruststellende gedachte’’, zo blikt
hij terug. Tijdens deze test kwam ook naar voren dat
de mix met Velum Prime een opvallend goede werking
had op de wortels. ,,We zagen bij gebruik van Velum
Prime een vitalere stand van het gewas, waarschijnlijk
door sterkere en beter ontwikkelde wortels; iets dat de
bollenoogst zeker ten goede is gekomen. Onze indruk
was ook dat het gewas beter bestand was tegen vuur en dan vooral grondvuur, waarbij de schimmel vanuit
de bodem opklimt in het gewas. Met name de soorten
die gevoelig zijn voor grondvuur kunnen dus wel eens
baat hebben bij Velum Prime’’, zo vermoedt Strooper.
Broersen voegt daaraan toe dat door het wegvallen van
mancozeb een hogere plantweerbaarheid tegen vuur
alleen maar belangrijker wordt. ,,In die zin is Velum
Prime dus zeer welkom.’’

‘Niet beknibbelen op goed ontsmettingsbad’
Voor komend seizoen worden daarom in ieder geval
de vuurgevoelige soorten met Velum Prime behandeld;
en mogelijk zelfs alle bollen. ,,We moeten nog wel
even naar de prijs van het bad kijken, want het is niet
de bedoeling dat dit weer €100 per hectare duurder
wordt‘’, lacht Broersen. Tegelijkertijd benadrukken

Roy Broersen (links) en Jan Strooper runnen samen het
bloembollenbedrijf DutchFlora in Warmenhuizen (N-H). Jaarlijks
telen de compagnons zo’n 50 hectare tulpen, waarvan 40 hectare
eigen teelt en 10 hectare op contract voor derden. Verder broeien
ze jaarlijks zo’n 5 miljoen bollen.

beide compagnons dat ze ook niet gauw op een paar
tientjes zullen beknibbelen als ze het idee hebben dat
bollen sterker en vitaler blijven door toevoeging van
een middel - zoals Velum Prime. ,,Het ontsmettingsbad
móet gewoon goed zijn. Dat verdient zich altijd terug
in gezonde bollen.’’
Securo® is een geregistreerd handelsmerk van BASF
Topsin M® is een geregistreerd handelsmerk van Certis Europe
Captan® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA

DutchFlora teelt vrijwel alle bollen op grasland van veehouders
in de buurt. Om het perceel vrij te maken van lastige onkruiden
als ridderzuring en (melk)distel wordt voorafgaand aan het
planten eerst een keer met groeistoffen gespoten. Daarna
wordt nog een keer Roundup ingezet om het resterende
‘groen’ goed dood te spuiten.
Boven de veldspuit ‘hangt’ de ontsmettingslijn, die hoog in
de schuur op een paar draagbalken is weggezet. ,,Nog een
paar weken en dan halen we dat gevaarte weer met twee
heftrucks naar beneden. Dat is altijd weer even een precies
klusje’’, aldus Broersen.

VELUM PRIME DRAAGT BIJ AAN EEN VITAAL GEWAS

// Standaard bolontsmetting

// + 0,09% Velum Prime

// Standaard bolontsmetting

// + 0,09% Velum Prime

In deze proef in tulpen
in 2021 is enkel een
standaard bolontsmetting
uitgevoerd, waarbij op de
foto’s rechts 0,09% Velum
Prime is toegevoegd
aan het dompelbad. Er
zijn tijdens de looptijd
van de proef geen
gewasbehandelingen met
een fungicide uitgevoerd.

Voeg Velum Prime toe aan de bolontsmetting in een dosering van 0,09%. Voor de bestrijding van stengelaaltjes heeft een dompeling van
15 minuten de voorkeur. Langer dompelen bevordert de opname van fluopyram en komt de werking ten goede.
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‘ZO DICHT MOGELIJK BIJ DIE
100 PROCENT GEZONDE BOLLEN KOMEN’
De komende maanden is het dus 'extra' belangrijk
om alle bollen gezond te houden. Daarbij vraagt de
virusbestrijding traditiegetrouw de meeste aandacht van
de telers. ,,Uitval door virus kost elk jaar weer bakken
vol met geld. Dat is ontzettend jammer, vooral wanneer
de markt ook nog eens goed is. We moeten er daarom
alles aan doen om zo dicht mogelijk bij die 100 procent
gezonde bollen te komen; elke procent uitval trekt het
teeltrendement enorm omlaag'', aldus Jonkman.
Behalve het gebruik van gezond uitgangsmateriaal, is
een degelijke en sluitende virusbestrijding essentieel
voor een gezonde oogst. Daarbij staat de inzet van
minerale olie centraal. ,,Met minerale olie behalen
we al vele jaren prima resultaten. En gelukkig zijn de
wettelijke kaders rondom het aantal toepassingen en de
dosering nog net voldoende om er het hele seizoen mee
rond te komen. Minerale olie wordt daardoor steeds
meer de absolute basis van de luisbestrijding'', aldus
de adviseur. Daarnaast blijven wat hem betreft ook de
synthetische pyrethroïden hard nodig om virus onder de
duim te houden, al gaan er voor deze middelengroep wel
steeds meer beperkingen gelden.

Bayer CropScience SA-NV

Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling
als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren
naar beste weten volgens kennis van zaken
van dit ogenblik, echter zonder daarvoor
aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat
opslag/bewaring en toepassing zich aan
onze controle onttrekken. Beschrijvingen
van een product, resp. gegevens over de
eigenschappen daarvan betekenen niet,
dat verantwoordelijkheid wordt gedragen
bij eventuele schade.
Gebruik gewas-beschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie.
Bayer Crop Science aanvaart geen enkele
verantwoordelijk over gepubliceerde
uitspraken en/of meningen. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd of
openbaar worden gemaakt, op welke wijze
dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van Bayer CropScience SA-NV.

'Luisdoders bieden zekerheid'
Dan zijn er ook nog de systemische luisdoders. Jonkman
ziet deze groep van middelen als een belangrijke, zo
niet essentiële aanvulling van het middelenpakket tegen
luizen - en dan vooral als 'slot op de deur'. ,,Met alleen
olie en pyrethoïden glippen er in de praktijk altijd wel
wat luizen door. Dan kun je als telers zeggen: is dat zo
erg? En: wat voegt zo'n luisdoders dan effectief nog toe?
Wij zien deze middelen echter als een belangrijke
schakel in de luisbestrijding. Een luisdoder biedt de
zekerheid van een krachtige en zo volledig mogelijke
luisbestrijding. In mijn ogen is dat een belangrijke
toegevoegde waarde.''
Naast het bekende trio Gazelle®, Teppeki® en Sivanto
Prime is er dit jaar nog een luisdoder bijgekomen:
Batavia. Jonkman vindt het een hele mooie aanwinst
voor de lelieteelt, vooral vanwege zijn zijn unieke
werking. ,,Batavia - met de actieve stof spirotetramat beweegt zich zowel opwaarts als neerwaarts door
de plant. Hierdoor verspreidt het middel zich in alle
delen van de plant - dus ook de delen die met de
veldspuit moeilijk zijn te raken. Met Batavia ben je
er dus zeker van dat alle uithoeken van de plant
goed beschermd zijn.''
De adviseur benadrukt dat Batavia pas ná het koppen
mag worden toegepast en dat het - vanwege zijn
werkingsmechanisme - geen snelle luisdoder is. Daar
staat tegenover dat Batavia heel goed en langdurig
werkt en dat het (na het koppen) één keer per 14 dagen

mag worden gepast - waar andere luisdoders maar één
keer per maand of één keer per seizoen mogen worden
toegepast.
Door zijn trage, maar ook sterke en langdurige werking
past Batavia het beste in een preventief schema, vindt
Jonkman. Hij verwacht dat een groot deel van 'zijn'
lelietelers er dit jaar mee aan de slag gaat - en dan vooral
de bedrijven die het topsegment van de markt bedienen.
,,Zij willen gewoon nooit verrast worden door luis en dan
is preventieve inzet van Batavia een hele goede optie.''

'Batavia veilig toepasbaar in lelies'
Hoewel Jonkman zonder meer positief is over Batavia,
erkent hij dat het middel binnen de bollenwereld soms
nog met wat terughoudendheid wordt benaderd - vooral omdat er in het verleden wat gevallen van verkleving
in tulpen zijn geconstateerd. Maar die terughoudendheid is voor wat betreft het gebruik in de lelies absoluut niet nodig, zo stelt hij. ,,In ons Expertisecentrum
Bloembollenteelt in Breezand hebben we Batavia drie
jaar lang intensief onderzocht op mogelijke negatieve

effecten voor de bollenteelt en voor de afbroei. En in
die periode hebben we geen enkel schadelijk effect
gevonden. Wij gaan er daarom vanuit dat Batavia
veilig toepasbaar is in lelies en dat het ook gewoon in
combinatie met andere middelen gespoten kan worden.''
Ondanks de positieve uitslagen uit de proeven
waarschuwt de adviseur toch voor 'al te snelle stappen'
met Batavia. ,,Voor elk nieuw middel dat je gebruikt
is het verstandig om dit eerst goed door te praten met
je adviseur. Dat is voor Batavia niet anders. Kijk dus
goed waar, hoe, wanneer je het inzet. En begin rustig en
gedoseerd'', zo adviseert hij.
Als telers het gebruik van Batavia eenmaal in de vingers
hebben, verwacht Jonkman dat het breed in de lelieteelt
zal worden ingezet. ,,Batavia heeft ruim voldoende
pluspunten om een standaardmiddel tegen luis in lelies
te worden'', zo besluit hij.
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