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

Het lijkt zo logisch:
als een pioenplant het
eenmaal naar zijn zin
heeft, komen er elk jaar
nieuwe bloemen. Er zijn
echter heel wat factoren
die ervoor kunnen zorgen
dat een pioen niet of
minder bloeit.

Waar blijven de
pioenbloemen?
Tekst en fotografie: Henk van den Berg,
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Een pioen heeft een vrij lange groeicyclus. De knoppen voor de stengels
van het volgende groeiseizoen zitten
al aan de stelen van dit seizoen als
ze opkomen. Het duurt na de aanleg
van de groeipunten nog meer dan
een jaar voordat de stelen opkomen.
In die periode kan er veel gebeuren. In de eerste plaats kunnen de
bloemen niet worden aangelegd en
een andere mogelijkheid is dat de
bloemen weer worden afgestoten of
worden opgevreten. Het aanleggen
kan verstoord worden door droogte
tijdens de aanleg. De uitgroei kan
worden verstoord door te weinig
kou en de bloemen kunnen ook nog
worden weggevreten door bladaaltjes.

AANLEG, UITGROEI EN BLADAAL
De pioen legt ongeveer tussen half
juli en half augustus zijn bloem

aan. Als er in die periode te weinig
vocht is, zal de bloemaanleg worden verstoord. Dit kan resulteren
in minder of kleinere bloemen.
Vaak zie je wel dat de bladaanleg
is gestart, maar niet is afgemaakt.
Goed water geven is juist in deze
periode dus extreem belangrijk.
Als een bloem is aangelegd, wil dit
nog niet zeggen dat deze ook goed
uitgroeit. Voor de uitgroei is een
krachtig gewas nodig. Als na de
aanleg geen groei meer mogelijk is,
bijvoorbeeld door droogte, te vroeg
afmaaien of te schrale bemesting,
zal dit negatief zijn voor de uitgroei.
Als alles is goed gegaan, kan ook
een gebrek aan kou er voor zorgen
dat de bloem niet uitgroeit. Vooral
bij pioenen die in de kas staan, is
dit een van de grote oorzaken van
een slechte bloei. De cultivar ‘Sarah
Bernhardt’ is hier erg gevoelig voor
en hoort eigenlijk niet in de vaste
kas thuis. Een belangrijke oorzaak
van slechte bloei in de buitenteelt
is het bladaaltje Aphelenchoides
fragariae. Steeds als de aantastingen
weer een jaar meevallen, wordt deze
aantaster een beetje vergeten. Het

bladaaltje is een echte sluipmoordenaar. De eerste aantasting valt
eigenlijk nauwelijks op. De eerste
aantasting komt vaak via inwaaiend
onkruidzaad in het gewas. De eerste
aantasting zal in de meeste gevallen
aan de rand van een perceel beginnen. Nadat het aaltje zich heeft
gevestigd, zal het nog weinig schade
doen. Aan het eind van het seizoen
verhuist het aaltje naar de ondergrondse delen en zal daar niet meer
uit verdwijnen. De gedachte dat
het aaltje tijdens het groeiseizoen
alleen in de bovengrondse delen zou
zitten, is achterhaald. In het seizoen
daarna groeit het aaltje met de
groeiende steel mee omhoog en kan
daar schade doen aan de uitgroeiende bloem. Na de bloei, ergens in
juli, zullen daar bij nat weer paarskleurige, door de nerven begrensde,
vlekken ontstaan. Vanuit deze vlekken verplaatst het aaltje zich naar
een volgend nerfvak en zal bij regen
of werken in een nat gewas het hele
perceel besmetten. Eigenlijk is er
alleen in deze zogenoemde migratieperiode een serieuze bestrijding
mogelijk.
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