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D

e pioenenteelt is een van de grootste
teelten binnen de vaste plantensector.
Het is tevens het grootste vaste plantengewas dat ook voor de snij geteeld wordt. Bij
de pioen is altijd gezegd dat dit een goede teelt
is omdat het mes aan twee kanten snijdt. Dit
geldt echter alleen voor de telers die hun planten kwijt kunnen. In de meeste gevallen zijn dit
de vaste planten telers. Bij de bloementelers
moet de plant op dit moment gezien worden
als een investering in uitgangsmateriaal voor
de bloementeelt. Dat de bloementelers hun
planten niet meer kwijt kunnen betekent niet
automatisch dat de handel niet meer loopt.

TEELT
Teelttechnisch bekeken is bij de pioen eigenlijk sprake van twee verschillende teelten. Bij
de bloementeelt worden vrijwel nooit meer
dan 5 planten per vierkante meter geplant.
Bij de plantenteelt hangt het aantal stuks per
meter af van de tijd dat het gewas moet blijven
staan. Bij de bloementeler is het belangrijk dat
het materiaal na het planten zo snel mogelijk
bloeit. Bij de plantenteler zal het plantmateriaal dusdanig gesneden moeten worden dat
het na het rooien weer makkelijk te delen is. Bij
de bemesting zal er bij de bloementeler veel
meer op de bovengrondse groei moeten worden bemest. Bij de plantenteler is het belangrijk
dat de ondergrondse plant goed groeit. Tevens
is het belangrijk dat het ondergrondse gedeel-

te ook nog eens goed valt te bewaren en te
verhandelen. Voor de bloementeler zijn bladaaltjes één van de grootste problemen. Voor
de plantenteler zal dit minder belangrijk zijn,
omdat de planten steeds weer worden gerooid
en een warmwater behandeling krijgen. Net als
bladaal is ook Botrytis een met de jaren groeiend probleem, zodat de plantentelers hier minder problemen mee hebben.

SORTIMENT
Het sortiment wordt door de plantenteler
anders gekozen dan door de bloementeler. De
bloementeler zal kijken naar de te verwachte
veilingprijzen en het aantal bloemen dat de
plant geeft, terwijl de plantenteler kijkt naar
de ondergrondse groei en deelbaarheid van
de planten. Beiden kijken naar de soorten die
goed te verhandelen zijn, maar het zal voor de
plantenteler een worst zijn of de bloemen goed
in de cel te bewaren zijn. Voor de bloementeler
geldt weer dat de hij geen voordeel heeft bij een
beter te bewaren ondergrondse plant. Kortom,
de keuzecriteria zijn totaal verschillend.

HANDEL
Of de pioenenplanten te verhandelen zijn,
hangt af van de actie die daar voor gepleegd
wordt. De plantenteler zal vaste afnemers hebben die hij elk jaar gedoseerd een steeds vergelijkbaar sortiment kan bieden. Door deze constante aanbieding van een constante kwaliteit
zal de plantenteler die veel aandacht aan afzet
en kwaliteit besteedt zijn planten het langst
kwijt kunnen. Een bloementeler heeft echter
om de 6 à 7 jaar een groot aantal planten te verkopen in een sortiment dat niet bij de handel

is geïntroduceerd. Door deze geforceerde verkoop wordt de constante handel van de plantentelers verstoord. Nu is het zo dat de verkoop
van planten niet het alleenrecht is van de plantenteler. Het is wel zo dat de prijzen die door
dit geforceerde aanbod ontstaan het voor de
bloementeler niet eens rendabel maken om de
planten te rooien en klaar te maken. Het enige
dat ontstaat is een onrustige markt waar niemand iets verdient. Tevens gaat er door het
prijsvechten van de kopers veel slecht behandelde en niet voor de plant geteelde planten de
export in, waar ze veel teleurstelling veroorzaken, die zeer remmend werkt op de afzet voor
de toekomst.

KEUZE MAKEN
Het is dus belangrijk om een keuze te maken.
Op deze manier kan voor beide markten het
beste sortiment gekozen worden. Tevens kan
de teelt voor de bloemteler er op gericht zijn
om een perceel zo lang mogelijk in productie
te houden. De plantenteler kan zijn hele teelt
richten op een zo goed mogelijke ondergrondse plant. De belangrijkste investering voor de
bloementeler zijn de teeltjaren zonder bloemproductie en niet de aankoopkosten voor de
plant. Die stelt namelijk vrijwel niets voor als
een hoek 10 jaar kan blijven staan. 10 jaar oude
planten zijn trouwens niet meer geschikt om
direct de handel in te gaan en zijn dus vrijwel
niets waard. Ze zijn echter, als ze niet gerooid
worden, het elfde jaar een volle bloemproductie waard. Als beide groepen alleen doen waar
ze goed in zijn, is het voor beiden misschien
niet eens nodig dat het mes aan twee kanten
snijdt.
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