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

In de pioenenteelt wordt
het meest gespoten
tegen Botrytis en
Phytophthora. Om dit
te beperken is kennis
van de ontwikkeling van
deze schimmels nodig.
Ze hebben namelijk een
lange levensduur en de
bespuiting in het voorjaar
is vaak noodzakelijke
symptoombestrijding.
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Botrytis paeonia ontwikkelt zich het
hele jaar door in het gewas. In het
najaar vormt de schimmel wintersporen en deze vallen op de grond.
Deze sporen zijn vrijwel ongevoelig
voor chemie. In het voorjaar ontwaken ze vrijwel gelijk met de pioenen.
De steel wordt aangetast en valt om.
Als het aantal wintersporen op de
grond beperkt kan worden, zijn er
ook minder omvallers. Het gewas
schoon houden is een eerste stap.
Een belangrijke tweede stap is het
oude gewas goed verwijderen of –
alleen met goed zonnig weer – zeer
fijn verhakselen.

LANGZAAM EN VERNIETIGEND
Bij Phytophthora voltrekt de ramp
zich langzamer, maar zeker zo ver-

nietigend. De eerste symptomen
worden door veel kwekers nog niet
herkend. Een paar kleine zwarte
haakjes onder in het gewas zijn de
eerste tekenen van aanwezigheid
van de schimmel. Van hieruit besmet de schimmel een grotere plek
door bovengrondse verspreiding via
het blad, de zogenaamde zwarte
blaadjes. In de steeds warmer wordende winters groeit de schimmel
onder de grond door en besmet
nieuwe planten.
Bij deze schimmel is water een belangrijk aandachtspunt. Vrijwel alle
nieuwe Phytophthora-besmettingen
beginnen op natte plekken in het
perceel. In de meeste gevallen zijn
dat de lage plekken naast de spuitpaden, waar de trekkerbanden water op de naastgelegen bedden gooien. Deze natte plekken voorkomen
is het belangrijkste aandachtspunt
in de strijd tegen Phytophthora.
Samen met een goede controle op

de eerste aantasting is dit de enige
manier om de ziekte eronder te
krijgen.
Met de huidige middelen is het
vrijwel onmogelijk om een zwaar
besmette partij weer echt schoon
te krijgen. Voorkomen is de enige
remedie om Phytophthora de baas
te blijven. Voor de duidelijkheid,
Phytophthora gaat met de plant
mee, of deze nu gekookt is of niet.
Echt besmette partijen zijn dus alleen geschikt om te vernietigen en
nooit voor gebruik als plantgoed of
handel.

PREVENTIE
Alleen met goede preventie blijven
de twee belangrijkste ziekten in
pioen controleerbaar. Focussen op
bestrijding is dweilen met de kraan
open. Goed inzicht en voorkomen
dat zieke partijen in de handel komen, is noodzakelijk om de pioenen
van Nederland gezond te houden.
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