VASTEPLANTENVARIA

Kaspioenen,
geen koud kunstje
Pioenen telen in de kas is een complex verhaal. ‘Elke gemaakte
fout blijft je minimaal tien jaar achtervolgen’, stelt teeltadviseur
Henk van den Berg. Een goede voorbereiding is daarom essentieel en dat begint bij de keuze voor assortiment en kasruimte.
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H

et succes van pioenen telen in de kas
hangt voor een groot deel af van de sortimentskeuze, de kwaliteit van de kas
en het bijbehorende besturingssysteem. Als niet
met alle factoren rekening gehouden wordt, kan
de teelt voor erg veel problemen zorgen. De kasteelt is alleen rendabel als er genoeg bloemen
worden gesneden, en als het gewas minimaal
tien jaar kan worden geteeld voordat er verval
optreedt.

VITALITEIT
Het groot struikelpunt bij de teelt van pioenen
in de kas is het verlies van vitaliteit, vaak veroorzaakt door foute beslissingen die gericht
zijn op de korte termijn. De meest gemaakte
fout is onvoldoende voorbereiding. Vaak valt de

beslissing in de zomer en wordt er in het najaar
geplant. Op dat moment is er geen tijd meer om
de grond goed onkruidvrij te krijgen en voldoende organische stof toe te dienen. Ook is er zelden
goed nagedacht over een goede grondbewerking, terwijl dit in een teelt waarin vrij veel water
wordt gegeven, zeer belangrijk is. Wat betreft de
onkruidbeheersing wordt vaak voor chemisch
gekozen, terwijl het gebruik van bodemherbiciden een grote rol speelt bij het vitaliteitverlies
van de planten op lange termijn.
Daarnaast gaat een slechte voorbereiding ten
koste van een gedegen plantmateriaalkeuze. De
planten worden op het laatste moment gekocht
en dan zijn alle goede partijen vaak al weg. Verder hebben telers vaak te veel haast. Het tweede
jaar moeten er zo veel mogelijk bloemen gesneden worden, om de investeringen te laten renderen. Echter, als het gewas het tweede jaar te leeg
wordt gesneden, kan dat resulteren in ‘beurtja-

ren’, het gewas is dan uitgeput en geeft weinig tot
geen bloemen.
Tot slot is er de organischestofvoorziening. Vaak
wordt daar pas over nagedacht als er na vier of
vijf jaar iets terugval te zien is. Te laat. Verval herstelt moeilijk en op z’n vroegst pas twee jaar na
het toedienen van organische stof. Verval moet
dus worden voorkomen. Vanaf het tweede of
derde jaar moet de voorraad organische stof
aangevuld worden. Immers, de bloemen en de
kwaliteit van het vijfde tot en met het tiende jaar
bepalen het rendement.

TEELT
De drang om vroeg aan de markt te zijn, verleidt
telers soms om de kas iets vroeger dicht te houden of zelfs vroeger te gaan stoken. Dit kan grote
risico’s met zich meebrengen. Planten die in de
winter onvoldoende kou hebben gehad, groeien in het voorjaar niet vitaal weg. De ervaring
leert bovendien dat het twee weken eerder starten hoogstens een paar dagen verschil uitmaakt.
Er bestaan binnen het assortiment pioen grote
verschillen in gevoeligheid voor deze winterrust.
De pioen staat bekend als een veelvraat. De eerste jaren van de teelt is hij in staat om hetgeen
hij tekortkomt uit de grond te halen. Als er dan
te schraal wordt bemest, zal dat aan het gewas
niet te zien zijn, maar wordt wel de grond ‘leeg
gegeten’.

Voorbereiding

Wie de kasteelt van pioen overweegt,
wordt aangeraden dit ruim op tijd te
beslissen. Een te geringe voorbereiding
kan funest zijn. Besteed zeker een heel
teeltseizoen aan het bezoeken van collega’s en het zoeken naar goede partijen planten. Neem ook ruim voldoende
de tijd voor het op orde maken van de
kasruimte en zorg voor een goed watergeefsysteem.
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