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Op al onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van HLB van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Meppel onder nummer 04058136. Een exemplaar wordt u op verzoek (info@hlbbv.nl) kosteloos toegezonden.
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1.

Inleiding en doel

Het gaat in dit document om de resultaten van onderzoek dat in 2017 door HLB BV is
uitgevoerd voor de Stichting ROL. Het onderzoek was kort gezegd gericht op de
inzetbaarheid van Tagetes in de lelieteelt. Vergroting van de inzetbaarheid geeft de lelieteler
meer keuzemogelijkheden om grond en gewas met Tagetes op een natuurlijke manier
gezond te maken en het middelengebruik te verminderen.
De laatste twee jaren hebben lelietelers in Noord- en Oost Nederland uitstekende ervaringen
opgedaan met Tagetes. Deze positieve ontwikkeling vormt een stimulans om verder te
zoeken naar gunstige toepassingen van Tagetes. Daarbij wordt o.a. gekeken naar het
mogelijke plaag onderdrukkende effect van het gewas en het eventuele nut van Tagetes bij
aaltjes vermeerderende gewassen zoals maïs.
Daarnaast worden nog steeds vragen gesteld over de kans op vermeerdering van schadelijke
aaltjes die niet direct door Tagetes worden gedood (zoals Trichodorus). In Drenthe blijkt het
risico in de praktijk erg mee te vallen, maar het is wel zaak om dit met voldoende bewijzen
te kunnen onderbouwen. De literatuur is in elk geval niet eenduidig over dit onderwerp.
Het onderzoek is mede gefinancierd door:

2.

Onderzoek 2017

2.1 Onderzoek inhoudsstoffen Tagetes
Het onderzoek naar de winning en toepassing van Luteïne uit Tagetes wordt uitgevoerd door
HLB en New Businesses en een besloten groep lelietelers in samenwerking met o.a. het
bedrijf Newtricious als launching customer. De luteïne wordt door dit bedrijf toegevoegd aan
legpluimveevoer voor de productie, van een wetenschappelijk erkend middel tegen
maculadegeneratie bij mensen die uit de eierdooier wordt gewonnen. Newtricious brengt dit
product onder de naam Macuview op de markt. Dit R&D project is nodig om voldoende
kennis te verzamelen en bij positieve resultaten verder te werken aan de transitie naar
concrete bedrijfsactiviteiten. De ambitie is om najaar 2018 het eerste luteïne-concentraat te
leveren. In het R&D-project ligt de nadruk op de processing van luteïne uit de bloem naar
het luteïne concentraat dat met het voer voor de kippen wordt vermengd. Essentieel voor
succes is vervolgens dat de gevonden hoeveelheid luteïne in de eidooier voldoende
voorspelbaar is.

Tagetes cultivars worden getest voor de winning van Luteïne, HLB proefveld Wijster.

2.2 Luiswering met Tagetes
HLB heeft in opdracht van KAVB/ROL een teeltproef uitgevoerd op een proeflocatie in
Wijster, waarbij Tagetes als schermgewas tegen luis is getest. Tagetes zou mogelijk een
luiswerende werking kunnen hebben, zodat lelies op biologische wijze kunnen worden
beschermd tegen virus infecties.
In deze proef zijn virus besmette lelies als infectiebron tussen de verschillende veldjes
geplant. Op sommige veldjes groeiden de lelies (zift 5/6) en de Tagetes (Nemamix)
gezamenlijk op en op andere veldjes werd wekelijks gespoten met Sumicidin (0.4 l/ha) tegen
luis. Na de oogst en opbrengstbepaling zijn de bollen via ELISA onderzocht op percentage
virus. Op het moment dat de lelies afgestorven waren, was de Tagetes nog te vers om de
bollen te kunnen oogsten. De bollen zaten nog te vast in de sterke wortelmassa van de
Tagetes. In het najaar van 2017 werd het perceel vervolgens te nat om de bollen nog op tijd
uit de grond te kunnen halen. De bollen zijn uiteindelijk eind februari 2017 geoogst.

Overzicht proefveld HLB Wijster, 2017.

Tagetes en lelies groeiden op het proef veld gezamenlijk op.

In onderstaande tabel staan de resultaten van de bolopbrengst en de ELISA virus toets.
per plot
% %
behandeling # gram g/bol LSV LMoV
onbehandeld 418 3704 8,9
8,0
0,0
337 4222 12,5 8,0 28,0
452 4774 10,6 4,0 12,0
411 4921 12,0 0,0
0,0
chemische virusbeperking 462 5760 12,5 4,0
0,0
459 5774 12,6 12,0 12,0
364 3576 9,8
8,0 16,0
304 3486 11,5 4,0
4,0
chemische virusbeperking+Tagetes 226 791
3,5
4,0
0,0
91 314
3,5
0,0
0,0
190 789
4,2
0,0
8,0
214 1137 5,3
4,0
4,0
Tagetes 2 kg/ha 113 439
3,9
4,0
0,0
172 839
4,9
0,0
0,0
176 784
4,5
4,0
8,0
182 669
3,7
4,0
0,0
Tagetes 4 kg/ha 165 683
4,1
4,0
0,0
216 611
2,8
0,0
8,0
250 1079 4,3 12,0 8,0
140 546
3,9
0,0
0,0

gemiddeld
%
#
gram g/bol LSV LMoV
405 a 4405 a 11,0 a 5 a
10 a

397 a 4649 a 11,6 a

7 a

8 a

180 b

758 b

4,1 b

2 a

3 a

161 b

683 b

4,2 b

3 a

2 a

193 b

730 b

3,8 b

4 a

4 a

Uit de resultaten in bovenstaande tabel blijkt allereerst dat de bolopbrengst bij de objecten
met Tagetes onderzaai sterk is achtergebleven. Het Tagetes mengsel (in dit geval Nemamix)
was veel te concurrerend voor het relatief korte leliegewas.
Uit de tabel blijkt echter ook dat de virusbesmetting bij de objecten met Tagetes opvallend
lager is dan bij onbehandeld en alleen chemie. De uitkomsten zijn weliswaar niet
betrouwbaar vanwege de grote spreiding in infectie (bij virusproeven is dit vaak een
probleem), maar desondanks kan wel worden geconcludeerd dat het Tagetes gewas een
beschermende werking heeft gehad tegen de luis en de virusbesmetting vanuit de besmette
randrijen. Dit biedt mogelijk perspectief voor een dergelijke toepassing.

Conclusies
• Door de sterke concurrentie van het hoge Tagetes gewas zijn de lelies slecht tot
ontwikkeling gekomen en valt de bolopbrengst behoorlijk tegen.
• Onderzaai van Tagetes heeft de kans op een infectie met LSV en LMoV wel duidelijk
verminderd.
• Een beter gewasevenwicht tussen de lelies en de Tagetes kan dus perspectief bieden
voor een biologische beperking van virusinfecties in lelies!

2.3 Zaaitijdstip Tagetes en aaltjesbestrijding
HLB heeft een zaaitijdstippenproef aangelegd, waarbij de aaltjesdodende werking van
Tagetes op verschillende zaaitijdstippen (van half mei tot half september) is onderzocht. De
vraag is of bij late zaaitijdstippen Tagetes nog voldoende effectief is tegen schadelijke
aaltjes. Telers kunnen met deze informatie een afweging maken of later in het seizoen
zaaien nog wel zin heeft.

Aaltjes dodende werking van Tagetes getest op verschillende zaaitijdstippen, HLB Wijster, 2017.

In de periode voor het zaaimoment van de Tagetes is op de proefblokken mais geteeld om
de Pratylenchus populatie op peil te houden. Vlak voor het moment van zaaien is de mais
verwijderd en de grond zaai-klaar gemaakt. Tijdens droge perioden zijn de ingezaaide
proefvakken beregend, om een snelle kieming en gewasontwikkeling te garanderen.
In de volgende tabel staan de resultaten van de grondbemonstering op de verschillende
zaaitijdstippen.
planning

zaai

P.p./100 ml
bij zaai

P.p./100 ml
06/12/17

Pratylenchus
% doding

zaaitijdstip

datum

eind mei
half juni

01/06/17

910

20

97,8

19/06/17

657

20

97,0

half juli

17/07/17

650

110

83,1

half augustus

14/08/17

1225

70

94,3

half september

14/09/17

3425

1190

65,3

Conclusies
• Zaaitijdstippen tot half augustus gaven een uitstekende aaltjesdoding met Tagetes
• Bij zaai rond half september werd de aaltjesdoding beduidend minder
• Toch heeft Tagetes ook bij dit late zaaimoment meer dan de helft van de
aaltjespopulatie opgeruimd!

2.4 Tagetes onderzaai in mais
HLB heeft een proef uitgevoerd, waarbij de aaltjes remmende werking van Tagetes in mais is
onderzocht. Mais is een sterke aaltjesvermeerderaar en mogelijk kan Tagetes als onderzaai
een remmende werking hebben op dit nadelige effect.

Tagetes onderzaai in mais, HLB Wijster, 2017.

Vlak na de laatste onkruidbespuiting in de mais is de Tagetes in verschillende dichtheden
tussen de maisplanten gezaaid. De proef is beregend om een snelle kieming en
gewasontwikkeling van de Tagetes te garanderen. Op het moment van de Tagetes zaai is de
grond bemonsterd op aaltjes en na de maisoogst opnieuw. In de volgende tabel staan de
resultaten van de grondbemonstering.
P.p./100 ml
19/06/17

P.p./100 ml
06/12/17

Pratylenchus
vermeerdering

braak

2050

1035

0,5

maisteelt

590

2390

4,1

maisteelt + Tagetes (5 kg/ha)

393

2560

6,5

maisteelt +Tagetes (10 kg/ha)

470

1740

3,7

proefopzet

•
•
•
•
•

Conclusies
Tagetes onderzaai in maïs heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd
De Tagetes kon zich onvoldoende vlot ontwikkelen in de maïs.
Vanwege de snellere ontwikkeling van de maïs werd de ontwikkeling van de Tagetes
nog verder vertraagd.
Mogelijk dat tegelijk zaaien van maïs en Tagetes een verbetering in de groei op kan
leveren, maar de verschillen in ontwikkeling blijven waarschijnlijk te groot.
Maïs gaf zoals bekend ook hier weer een sterke vermeerdering van Pratylenchus.

2.5 Tagetes en Trichodorus
Vanuit de praktijk wordt regelmatig de vraag gesteld of Tagetes wel veilig is bij een
besmetting met Trichodorus aaltjes, met het oog op een mogelijke aaltjesvermeerdering.
HLB voert in opdracht van KAVB/ROL een proef uit waarbij de waardplantgeschiktheid van
Tagetes wordt getest bij een aantal algemeen voorkomende Trichodorus soorten.
Ongestoorde kolommen met grond van verschillende locaties zijn ingezaaid met Tagetes als
toetsplant en gras als goede waardplant, om zodoende vast te stellen of de teelt van
Tagetes bij aanwezigheid van Trichodorus aaltjes ook risico’s met zich mee kan brengen.

Effect van Tagetes wordt getest bij verschillende Trichodorus soorten, HLB Wijster, 2017.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de kolommenproef weergegeven.
28-06-17
Trichodorus per 100 ml
monster
toets
locatie simi primi cylin pachy teres ane gewas
lis tivus dricus dermus
mones
NOP
??
Tagetes
Tagetes
Tagetes
Tagetes
Gras
Pieter1587 737
Tagetes
buren
Tagetes
Tagetes
Tagetes
Gras
Exloer- 70
100
Tagetes
mond
Tagetes
Tagetes
Tagetes
Gras
NOP
110 Tagetes
Tagetes
Tagetes
Tagetes
Gras

12-01-18
Trichodorus per 100 ml
simi primi cylin pachy teres ane
lis tivus dricus dermus
mones

1260
2769
651
1939
2937
45
50
15
15
110

540
1187
279
831
1259
45
50
15
15
110
180
367
660
630
1070

De grondmonsters uit de NOP met een vermoedelijke Trichodorus teres besmetting, bleek
bij de eerste bemonstering toch te weinig aaltjes te bevatten voor deze test. Om de mogelijk
aanwezige aaltjes toch een kans te geven zich te vermeerderen is de toets wel uitgevoerd.
Na de teeltperiode kwamen ook in het grasmonster helaas geen aaltjes tevoorschijn.
Blijkbaar was de besmetting toch te laag. Een herhaling met meer aaltjes van dit type is
noodzakelijk om erachter te komen of deze aal zich op Tagetes kan vermeerderen.
Uit de monsters van Pieterburen kwam een groot aantal T. primitivus en T. cylindricus
tevoorschijn bij de eerste bemonstering. Na de teelt van Tagetes bleek het
besmettingsniveau niet sterk veranderd. Blijkbaar konden deze aaltjes zich in elk geval prima
in stand houden op de Tageteswortels. Dat het gras ook geen sterke vermeerdering te zien
gaf, kan een aanwijzing zijn dat de leefomstandigheden voor dit aaltje niet helemaal
optimaal waren in de grondkolom.
Uit de monsters van Exloërmond kwam een besmetting met Paratrichodorus pachydermus
en T. similis tevoorschijn. Na de teelt van Tagetes bleek er geen vermeerdering te zijn
opgetreden en was er eerder sprake van een afname van de besmetting.
In de laatste serie NOP monsters werd T. anemones gevonden. Na de teelt van Tagetes
bleek een duidelijke vermeerdering van dit aaltje te zijn opgetreden. Ook onder gras werden
beduidend meer aaltjes gevonden.
•
•
•
•

Conclusies
De proef met T. teres moet uiteraard worden herhaald om alsnog bruikbare gegevens
te verzamelen over het risico van een Tagetesteelt.
Trichodorus primitivus en T. cylindricus konden zich uitstekend handhaven op
Tagetes, maar er werd geen sterke vermeerdering waargenomen.
Paratrichodorus pachydermus en T. similis gaven geen vermeerdering bij de teelt van
Tagetes. Dit komt overeen met de praktijkervaringen van bollentelers op de
noordoostelijke dekzandgronden.
Trichodorus anemones gaf een duidelijke vermeerdering bij de teelt van Tagetes.
Dit aaltje kan dus een serieus probleem opleveren bij de teelt van dit gewas.

