VASTEPLANTENVARIA

Op de meeste plaatsten beginnen de pioenrozen zich te ontwikkelen. De onkruidbestrijding is uitgevoerd en de pioen
kan aan de gang. Dat vraagt om
aandacht van zowel de plantenteler als snijbloementeler. Zij
hebben echter wel allebei hun
eigen issues.
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O

mdat de handel in pioen zeer levendig is, worden er steeds meer pioenen
voor een kortere periode opgeplant.
Het telen van pioenen voor de ondergrondse
delen is een heel ander spelletje dan de teelt
van pioenen voor de snij. De snijbloementelers laten de percelen zo lang mogelijk staan
en lopen tegen heel andere problemen aan dan
de plantentelers. Voor de laatste zijn de houdbaarheid en groeisnelheid van de ondergrondse plant het grootste aandachtspunt, terwijl het
bij de snijbloementelers vooral gaat om het
gewas, zodat er het volgende jaar weer gesneden kan worden.
De belangrijkste ziekten Botrytis en Phytophthora vragen van beide groepen telers veel
aandacht. De bloemensnijders zullen er echter
meer hinder van ondervinden.

‘OMVALLERS’
Het is duidelijk dat de verschillende vormen
van Botrytis allemaal door dezelfde schimmel worden veroorzaakt. Het is alleen het stadium van de plant die de verschillende symptomen veroorzaakt. Dat begint feitelijk met de
besmetting van de bladeren na de bloei. Deze,
vaak onopvallende, symptomen zijn de producenten van de sporen die op de grond vallen en
in het voorjaar de ‘omvallers’ veroorzaken.
De zogenaamde ‘knopbotrytis’ wordt veroorzaakt door sporen van deze schimmel die op
de knop aanwezig zijn en tijdens koude periodes vlak voor de bloei, door de trage afrijping,
de kans krijgen de knop binnen te dringen. Dit
is ook het geval als de bloemen vanuit de koelcel te snel warm worden, waardoor de koppen nat worden en de schimmelsporen kiemen. Zonder dat de teler het merkt, dringt de
schimmel in de knop. De schade wordt pas in
de bloemenwinkel zichtbaar.
Als er schone en gezonde planten worden

Pioenen: snijversus plantenteelt
gebruikt, zullen er in eenjarige gewassen eigenlijk nooit ‘omvallers’ te zien zijn, simpelweg
omdat er geen sporen op de grond liggen.
Phytophthora is ook een probleem, vooral voor
de snijbloementelers. Maar ook plantenkwekers
kunnen er last van hebben, omdat de ziekte vrij
makkelijk met het plantmateriaal meegaat.
De ontwikkeling van een ernstige Pytophthora-aantasting duurt vaak jaren. In het eerste seizoen zijn er enkel wat zwarte blaadjes te zien
die door bijna niemand worden opgemerkt.
In het najaar vestigt de schimmel zich in de
grond en groeit in de rustperiode van de plant
gewoon door.

LANTAARNPAALTJES
In het voorjaar ontstaan er dan kleine, ongeveer 10 centimeter hoge scheutjes die niet
doorgroeien en er uit zien als kleine zwarte lantaarnpaaltjes. Deze vormen een grote besmettingsbron voor het volgende seizoen. Vaak is
pas het derde seizoen na de besmetting sprake
van grote schade.
Hoewel de ziekte in alle cultivars voor kan
komen, lijken ‘Kansas’, ‘Duchesse’ en ‘Alexander Fleming’ er het meeste last van te hebben.
Het grootste gevaar van deze ziekte is dat de
meeste telers de ziekte nog niet herkennen of
niet serieus nemen.

Ook de bemesting van de pioen is voor de
bloemen- en plantenteler verschillend. Hoewel de voedingsbehoefte van de pioen hetzelfde is, moet de bloementeler er voor zorgen dat
er vooral in het najaar genoeg wordt bemest.
De plant slaat deze bemesting deels op in zijn
ondergrondse delen en kan deze voeding al
gebruiken bij de eerste strekking. Deze najaarsbemesting heeft een positieve invloed op de
kwaliteit van de bloem.
Voor de plantenteler is een najaarsbemesting
juist nadelig wanneer deze word uitgevoerd
in een gewas dat wordt gerooid. Te weelderige
najaarsbemesting veroorzaakt een verminderde houdbaarheid van de planten en meer problemen bij de lange bewaring.

Pioen is niet makkelijk

De pioen is een van de grootste groeiers
in het vasteplantensortiment. Daardoor
komen er ook veel zaken boven drijven
die aandacht vragen. Zomaar aan pioenen
beginnen, omdat het een makkelijke teelt
is, kan tot veel problemen leiden. De grote
vraag naar de planten kan er voor zorgen
dat het moeilijk is om aan voldoende goede partijen te komen om verantwoord een
pioenteelt te starten.
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