T E E LT V E R B E T E R I N G

Pioenen worden steeds
vroeger gerooid, maar té
vroeg gerooide planten
zijn niet meer geschikt
voor lange bewaring.
Het is verstandig extra
aandacht te besteden
aan het rooien en de
bewaring. Neem ook
alvast maatregelen
tegen de ‘nieuwe’
ziekten Fusarium en
Phytophthora.
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De teelt van pioenrozen lijkt moeilijker te worden. Steeds meer problemen vragen de aandacht, terwijl
de teelt sterk groeit. De problemen
tijdens de bloemenoogst waren
groot, met het extreem warme weer
en de korte oogstperiode als belangrijkste oorzaken. Zelf denk ik dat
het tekort aan beschikbare arbeid
een grotere rol heeft gespeeld en
een chronisch probleem is. Verder
zijn we de laatste jaren geconfronteerd met ziektes die vroeger veel
minder problemen veroorzaakten.
Phytophthora is inmiddels een bekende, maar zeker in de jongere percelen wordt steeds vaker Fusarium
geconstateerd. Verder neemt nog
steeds niet iedereen de bewaring
van pioenen helemaal serieus.

ROOITIJD
Misschien een open deur, maar
pioenen die voor half september
zijn gerooid, zijn niet geschikt voor
de lange bewaring. Deze kunnen
alleen worden gebruikt om zo snel

mogelijk weer op te planten of op te
potten. Toch lijkt het erop dat het
rooiseizoen steeds vroeger begint,
ook als er geen sprake is van een
speciale reden. Hoe dan ook is er
rondom het rooien extra aandacht
nodig.
Als de planten mooi schoon worden gerooid, is het grootste aandachtspunt het voorkomen van
verdroging. Laat de planten niet te
lang op de wind staan en zorg dat
de zon niet te lang op de bovenste
planten in de kist kan schijnen. Als
ze buiten blijven staan, dek ze dan
af, zodat de kisten niet vol kunnen
regenen.
Tijdens een natte rooiperiode zijn er
meer problemen te verwachten. Als
er te veel aanhangende grond wordt
meegerooid, is het belangrijk dat de
planten direct geschoond worden.
Veel aanhangende grond geeft al
snel een bepaalde mate van broei,
die de planten extreem gevoelig
maakt in de rest van de bewaring.
Als de planten worden gespoeld, dan
is er weer extra aandacht nodig om
verdroging te voorkomen. Gespoelde
planten drogen veel sneller uit dan
niet-gespoelde en kunnen niet buiten bewaard blijven. De schimmelvorming later in de bewaring wordt

voor het grootste gedeelte veroorzaakt door verdroging en broei.
De bewaartemperatuur hangt af van
het planttijdstip. Als de planten nog
voor de winter de grond in gaan,
mogen ze niet diep gekoeld worden.
Planten die te koud zijn bewaard,
gaan direct groeien en staan voor de
winter al boven de grond.

ZIEKTEN
De ‘nieuwe’ ziektes Phytophthora
en Fusarium gedijen goed bij een
warm en vooral nat najaar. Beide
groeien dan ondergronds, buiten
het zicht van de teler, gewoon door.
Zorg er dus voor dat alle belangrijke
maatregelen die er genomen kunnen worden ook inderdaad worden
genomen.
Zorg dat de drainage goed werkt
en graaf voordat het gaat regenen
greppels, zodat geen water op het
land kan blijven staan. Als nieuwe
percelen worden aangeplant, let
dan niet alleen op extreem gezond
plantmateriaal, maar ook op een
perfect ontwaterd perceel om ze op
te planten. De pioen stelt zeer hoge
eisen aan de grond. Met de huidige
ziektedruk is extra aandacht bij
de start van de teelt meer dan ooit
noodzakelijk.
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