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e pioen is een groeiend product dat te
kampen heeft met behoorlijke groeistuipen. De vraag naar deze plant is
zondermeer goed te noemen, maar het aanbod
is dat zeker niet. De vragende partijen gaan er
vanuit dat alles dat op de markt komt van uitstekende kwaliteit is, terwijl de telers soms ook
hun twijfelachtige en oude partijen aan het
opruimen zijn. Het probleem is dat de kopers
denken dat ze een standaardproduct kopen,
terwijl er eigenlijk geen partij pioenen hetzelfde is. Hoewel er voor elke partij een koper
is, is het wel belangrijk dat de koper zich niet
bedonderd voelt. Als we de handel die zich nu
voor pioenen aandient willen invullen, zullen
we er wel voor moeten zorgen dat de kopers
er ook geld aan kunnen verdienen. Een eerste
aanzet hiervoor is eerlijke informatie over partijen. Als een partij niet top is, moet dit aan de
koper duidelijk worden gemaakt.

WAT IS KWALITEIT
De term kwaliteit is voor pioen een hele moeilijke. De vraag is eigenlijk of alles goed is als het
aan een minimumeis voldoet, of dat het pas
goed is als het aan de hoge eisen van de klant
voldoet. Zelfs als het laatste waar is, dan nog
is het de vraag wat die eisen nu precies zijn.
Moeten de planten direct worden opgeplant,
of moeten ze tot het voorjaar bewaard blijven. Hebben ze een lange reis te doorstaan, of

gaan ze naar een teler in de buurt. Als ze een
lange reis hebben te doorstaan, hoe is die reis
dan gefaciliteerd. Waar heeft de koper de planten voor nodig. Is het voor droogverkoop in de
supermarkt, is het voor de teelt op de pot, of
gaat het naar een bloemensnijder. Al deze segmenten hebben andere eisen. Het kan dus heel
goed zijn dat wat de ene koper kwaliteit vindt,
de andere koper met dezelfde planten het als
een teleurstelling ervaart. Heel belangrijk is
zich te realiseren dat de koper eigenlijk niet
weet welke kwaliteit hij zoekt. Voor de koper is
het moeilijk om te verwoorden waar een plant
aan moet voldoen. Er moet dus duidelijk worden waar de planten voor gebruikt gaan worden, zodat u als verkoper deze klant van een
goed advies kan voorzien, zelfs als dit advies
betekent dat u de verlangde kwaliteit niet kunt
leveren. Beter een keer nee verkopen met een
eerlijk antwoord, dan een keer planten verkocht en zo een potentiële toekomstige koper
voorgoed van de markt af te jagen. Juist als er
een vraagmarkt is, is het belangrijk om de klant
eerlijk te informeren. Later zal dit in het voordeel van de kwekers werken.

ZIEKTEGEVOELIGHEID
Nu de pioen een serieus groot gewas begint te
worden, komen er ook steeds meer zwakheden
van deze vaste plant naar boven. Doordat de
vraag goed is, wordt er nauwelijks meer geselecteerd op sterk plantmateriaal. Oude planten
gaan de grond weer in en mooie planten worden verkocht. Als dan ook de vruchtwisseling
niet optimaal wordt aangehouden. (nooit pioen
planten op een perceel waar ze al eens hebben

gestaan), dan is het vragen om moeilijkheden.
Natuurlijk zijn er ziekten die bestreden moeten
worden. Als planten worden onderzocht komt
er een heel regiment aan schimmelziekten uit,
die ook nog eens vrijwel niet te bestrijden zijn.
Preventief is er nog wel iets te doen, maar niet
als het plantmateriaal niet optimaal is. Telers
gaan er vaak vanuit dat als de planten door
de NAK tuinbouw zijn goedgekeurd, deze ook
echt goed moeten zijn. Deze planten voldoen
dan echter aan minimumeisen. Als een kweker
planten koopt, mag je eigenlijk wel verwachten dat die weet welke eisen er gesteld moeten
worden. Deze eisen gaan veel verder dan het
prijskaartje (”niet zo duur”). Als kweker mag je
eigenlijk alleen maar partijen kopen die je hebt
zien groeien of waarvan je zeker weet dat deze
pioenen en de teler betrouwbaar zijn. Het starten met slecht plantmateriaal, omdat het niet
zoveel kost, is de meest dure manier om met
een teelt te beginnen.

TOEKOMST
De pioenenhandel kan een heel rooskleurige
toekomst tegemoetgaan. Het is dan wel belangrijk dat we de huidige ziektedruk, door selectie
van goed plantmateriaal onder de knie krijgen.
Sterk plantmateriaal wordt veel minder snel
ziek terwijl zwak materiaal met alle middelen
van de wereld nog niet gezond te krijgen is.
Alleen goede planten op verse grond, zullen de
pioenenteelt op het hoge niveau kunnen brengen dat nodig is om de toekomstige vraag naar
kwaliteitspioen aan te kunnen. De toekomst is
er, de vraag is alleen of we die kans gaan pakken of verknoeien.
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