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Pioenen in de kas is geen
zekere teelt. Er kan veel
misgaan als niet alle
factoren goed kloppen.
Vooral de watergift en
de rustdoorbreking
zijn cruciaal. Zeker de
rustdoorbreking wordt
lang niet altijd serieus
genoeg genomen.

Teel pioen in de kas
zo koud mogelijk
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Vaak wordt te vroeg met de rustdoorbreking gestart om een beetje
eerder te kunnen oogsten. In de
meeste gevallen resulteert dit in
slecht bloeiende en vaak ook nog
eens nauwelijks vroegere gewassen.
De gemiddelde koudeperiode die
een pioen nodig heeft om de rust te
doorbreken, is ongeveer zes weken.
Omdat hierin vrij grote verschillen
per cultivar bestaan, is niet precies
te zeggen hoeveel rust optimaal is.
Omdat vrijwel alle telers meerdere
soorten in de kas hebben staan, zal
in de meeste gevallen meer dan zes
weken nodig zijn.
De rustdoorbreking begint pas als
de pioen helemaal in rust is. In de
meeste jaren is dit ergens begin
december. De rustdoorbreking is
optimaal als de grondtemperatuur
beneden de 4°C is. Is de tempera-

tuur hoger, dan duurt de rustdoorbreking langer. Anderzijds gaat de
rustdoorbreking niet sneller als de
temperatuur lager is dan 4°C. Een
korte vorstperiode heeft dus niet
direct een snellere rustdoorbreking
tot gevolg.

KOUDE KAS
Belangrijk is dat de kas in de winter
zo koud mogelijk wordt gehouden.
Dit is niet makkelijk. Meer dan de
ramen openzetten kan vaak niet.
Dit moet dan ook altijd gebeuren als
dit mogelijk is. Vooral werken met
tegenlucht kan een voordeel opleveren. Als er een scherm aanwezig
is, is het nuttig om dit op zonnige
dagen dicht te laten lopen. De zon
verwarmt de grond behoorlijk, zelfs
als het vriest. En juist als het vriest
is het vaak zonnig. Dit scherm moet
dan in de nacht weer open. Zeker
als de ramen met strenge vorst in
verband met schade niet open kun-

nen, is het belangrijk om de zon uit
de kas te houden.
Meestal is de rust niet voor begin
maart doorbroken. Eerder al een
beetje warmte toelaten werkt dus
averechts. Een gevolg van te weinig
rust is een ongelijk gewas en in veel
gevallen – zeker met ‘Sarah Bernhardt’ – bijna geen bloemen.

SERIEUS NEMEN
De rustperiode moet serieuzer
genomen worden. Te vaak is een
slecht gewas in de kas oorzaak van
onvoldoende aandacht voor de koudeperiode. De verschillen tussen de
cultivars zijn aanzienlijk en alleen
door zelf heel goed op te letten en
een juiste keuze in het sortiment te
maken kan in de kas een optimaal
resultaat behaald worden. Juist
door de warmere winters van de
afgelopen jaren zijn de inzichten
in de geschikte cultivars behoorlijk
veranderd.
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