DE BELGISCHE VASTEPLANTENVERENIGING STELT VOOR...

PAEONIA

RANUNCULACEAE

Paeonia ‘Claire de Lune’

Pioenen worden opgedeeld in twee grote
groepen: boompioenen (= P. suffruticosa)
groeien uit tot forse struiken. Ze zijn de
eerste om te bloeien maar daardoor ook
vorstgevoeliger.
De tweede groep is de kruidachtige pioen en die willen wij graag nader aan u
voorstellen. Eenmaal de pioenen voorbij
de exuberante bloei zijn, bieden de lactiflora-hybriden nog een interessante
aanblik door de sierlijke bladeren - die
gaandeweg naar bronsrood verkleuren en de welgevormde grote zaaddozen. De
aankoop van een pioen is een goede investering met hoog rendement. In tegenstelling tot hun allures zijn ze helemaal
niet veeleisend. Wanneer de pioenen op
de juiste manier geplant zijn, geven ze
jarenlang bloeiplezier!
Verzorging
Geef de pioen jaarlijks een beetje extra

Paeonia lactiflora ‘Mme Calot’

compost of goed verteerde stalmest in
het voorjaar en kalk in het najaar of een
gift van beendermeel.
Een pioen die ondanks deze toegiften niet
wil bloeien, is met grote waarschijnlijkheid te diep geplant. Daardoor kunnen
de knollen in het voorjaar onvoldoende
opwarmen. Als u de keuze heeft, plant de
pioen dan oppervlakkig in een border die
naar het oosten gericht is, waar de zonnestralen in het voorjaar de bodem kunnen bereiken!
Knip na de bloei de bladeren niet terug.
De pioen heeft haar loof nodig om voedsel op te slaan voor het volgende seizoen.
Bij een jonge plant worden best ook de
uitgebloeide bloeiwijzen verwijderd.
Tips
Een pioen verplanten kan perfect, mits
men rekening houdt met deze vuistregels:

• Wachten tot het de juiste periode is: de
maand oktober is ideaal.
• De grond goed voorbereiden.
• De knollen slechts enkele centimeters
diep planten en toch stevig vastzetten.
Let op dat u de ogen niet beschadigt!
Houd daarna de grond vochtig zodat de
knollen kunnen aanslaan.
Steun pioenen met gevulde bloemen discreet met rijshout! l
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De Belgische Vasteplantenvereniging groepeert een
aantal traditionele kwalitatieve vasteplantenkwekerijen die er allen een uitgebreid assortiment op na
houden. Samen streven ze een eerlijke samenwerking na en bundelen veel kennis over vaste planten
en het juiste gebruik ervan.
Tevens ijveren ze voor de doelstellingen en normen
opgesteld door I.S.U. (Internationale Stauden
Union).

