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

Vroeg pioenen rooien
lijkt aantrekkelijk,
maar kost ook geld.
Tussen half september
en half oktober groeit
het gewas nog flink.
Wie half september al
gaat rooien mist die
opbrengst en verliest
ook zijn plantgoed. Half
oktober is beter. Een
ideaal planttijdstip is
niet te geven. Daar is
de bodemgesteldheid
leidend.
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Dat de pioen niet tot de makkelijk
te telen gewassen behoort, is inmiddels vrij duidelijk. Toch worden veel
teelttechnische handelingen, die bij
de pioen worden uitgevoerd, niet uit
teelttechnische oogpunten gedaan,
maar omdat het beter uitkomt.
Denk hierbij aan het vroege maaien
en rooien, omdat dit wat meer tijd
geeft de planten voor de vroege
leveringen alvast klaar te maken, of
omdat het onkruid niet verder kan
groeien. Op zich praktisch, maar
geen handelingen waar de pioen
zelf blij van wordt. Bedenk dus bij
alle dingen die gedaan worden of
dit goed is voor de plant of dat het
wordt ingegeven door gewoonte of
gemak.
Er zijn zeker enkele datums te geven, die als leidraad kunnen dienen
voor de handelingen die we doen.
Op zich wel jammer dat dat moet,

omdat iedere zichzelf respecterende
pioenteler deze zelf best wel weet.
Toch lijkt het nodig, omdat veel
telers zich laten verleiden om te
grote compromissen te sluiten over
zeer belangrijk teeltmaatregelen.
De vroegste datum om pioenen te
rooien die bewaard kunnen worden door de winter heen, is half
september. Eerder gerooide planten
kunnen alleen gebruikt worden
om direct weer te planten. Soms
kan ook een vroege leverantie voor
potpioen vroeger gerooid worden,
als deze wel direct, of in geval van
verzending zo snel mogelijk, weer
geplant worden, zodat ze op de pot
kunnen doorgroeien.

is het aantrekkelijkste compromis,
waar het gaat om de beste uitgroei
en de meeste tijd om in het najaar
nog te wortelen. De ondergrondse
groei is tussen half september en
half oktober nog behoorlijk en kan
geschat worden op ongeveer 15-20%
gewichts- en volumetoename. Als
de planten al voor half september
worden gemaaid, is dit nog maar
rond de 10%. Worden de planten
ruim voor half september gemaaid,
dan is het verschil nog groter. Half
september kan worden gezien als
een goed compromis om te maaien
als er te veel onkruid staat. Als dit
onkruid er niet staat, wacht dan tot
minimaal half oktober.

NIET GESCHIKT VOOR BEWARING

Een laatste plantdatum is iets moeilijker te geven. De gesteldheid van
de bodem heeft hierin een te grote
invloed. Als alleen op de datum
wordt gelet, dan moet die vroeg
genoeg zijn om nog voor de winter
wortels te maken. In de praktijk zal
dat ergens half november zijn. Op
de meeste gronden is dit structuurtechnisch echter te laat.

Planten die voor half september
zijn gerooid, zijn niet geschikt om
te bewaren, dus ook niet geschikt
om plantgoed van te maken. Een
te vroeg gerooide order is dus extra duur, omdat het plantgoed dat
hieraf komt niet bruikbaar is. De
beste datum om een pioen te verplanten is half oktober. Die datum
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