VASTEPLANTENVARIA

Rooitijd pioenen: kwaliteit boven gemak
In de rubriek Vasteplantenvaria geeft teeltadviseur Henk van
den Berg zijn visie op actuele onderwerpen en belangrijke thema’s in de vasteplantensector. Dit keer aandacht voor de oogst
van pioenrozen. De optimale periode hiervoor zal altijd een
punt van discussie blijven.
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Z

elden bepalen teelttechnische zaken de
oogstperiode van pioenrozen en dat is
opvallend. Er wordt dus bewust risico
genomen met de kwaliteit van de planten. Op
deze manier worden nog te veel goede pioenen verknoeid, terwijl dit helemaal niet nodig
is. Kwaliteit mag nooit uit het oog verloren worden. Tijd om de teelttechnische aspecten en de
belangen rondom arbeid en logistiek te scheiden. Wanneer je dat goed en eerlijk kunt beoordelen, kun je kijken waar de grens van verantwoord handelen ligt.

VROEGER ROOIEN
Het optimale moment om te rooien, is er eigenlijk niet. Vanuit de plant gezien is half oktober
de beste tijd voor de pioen, die bewaard moet
blijven tot het voorjaar of een lang traject in het

die voor half september zijn gerooid, zullen de
neuzen binnen een paar weken verschrompelen. Hoewel ze meestal niet afsterven, is de
vitaliteit van deze planten ver beneden peil.
De kans op mislukken is dan te groot. Vroeg
rooien en dan lang bewaren is dus niet verantwoord.

AFSPRAKEN MAKEN
handelskanaal te wachten staat. In theorie zou
dat ook de beste tijd zijn om planten voor eigen
gebruik over te planten. Echter, voortschrijdend inzicht zet daar vraagtekens bij. Mogelijk
door de warme november- en decembermaanden van de laatste jaren. Als de planten voor de
winter de kans krijgen om goed aan de wortel
te komen, lijkt een eerdere plant- en rooidatum
meer optimaal.
Feit blijft dat planten die voor half september
zijn gerooid, niet geschikt zijn voor de lange
bewaring. Verder kan gesteld worden dat de
haalbaarheid van het vroeger verplanten van
pioenen valt of staat bij de behandeling van
de planten die verplant worden en de tijd die
hier overheen gaat. Als er voor half september
wordt geplant ,mogen de planten eigenlijk niet
langer dan een week boven de grond staan en
niet uitdrogen.
Hoe lastig dat soms ook is met een natuurproduct,het is belangrijk om de meest optimale omstandigheden te bepalen. Van pioenen

Worden de planten gebruikt voor opplant, dan
zouden er andere regels kunnen gelden. Bijvoorbeeld overplanten vanaf eind augustus, of
beter: 1 september. Als de tijd tussen rooien en
planten maar kort is. Probleem bij deze leveringen is vaak de slechte communicatie tussen de
koper en verkoper. Wil de koper bijvoorbeeld
de pioenen 1 september hebben, dan gaat de
verkoper half augustus alvast rooien om op
tijd klaar te zijn. Maar als er voor half september wordt gerooid, moeten hier afspraken over
gemaakt worden.
Als de koper vroeg wil planten (1september),
zal met de verkoper moeten worden afgesproken dat hij niet eerder dan een week voor de
leverdatum mag rooien. Lukt dit niet, dan is het
voor de koper beter om de planten in delen te
laten komen, zodat de planten verser zijn.
Het voordeel van vroeg planten gaat geheel
verloren als er planten worden gebruikt die
lang boven de grond hebben gestaan. Ook voor
de eigen teelt is het dus beter om in delen te
rooien en planten, dan om eerst alles klaar te
maken en dan te planten.

Kwaliteit eerst
Met dit artikel over de rooitijd van pioenrozen, wordt
niets nieuws gezegd. Het is
alleen van belang dat hier
verantwoord mee wordt
omgegaan. Betere communicatie en de kwaliteit
van het product boven het
gemak van werken stellen,
zijn de sleutelwoorden.
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