: PEEN

: PEEN

ZAAIEN

PEENACADEMIE

Teelt

TIP

Zaaien
van peen

Ieder voorjaar is anders en ook dit voorjaar vraagt de
grondbewerking en het zaaien weer de nodige aandacht.
De vroeg gezaaide peen heeft het afgelopen tijd zwaar
gehad. De weersomstandigheden lieten geen vlotte
kieming en weggroei toe. Dat heeft gevolgen voor de
onkruidbeheersing.
Onkruidbestrijding kan worden toeggepast vanaf het 2-blad stadium met als voorwaarde dat het niet gehageld heeft, er geen nachtvorst is en de groei er goed in zit.
Zowel hagel als nachtvorst heeft afgelopen weken plaatsgevonden en va een vlotte
groei is zeker geen sprake.

Zaaidiepte
Niek Vedelaar, adviseur bij Delphy gaat in op de omstandigheden om te gaan zaaien
dit voorjaar. "Het is even afwachten wanneer de weersomstandigheden het weer
toelaten dat er peen gezaaid gaat worden. Van groot belang is de juiste zaaidiepte.
Bij een goed bezakte rug is de aansluiting goed te maken". Vedelaar verwacht dat
de neerslag afgelopen weken gezorgd heeft voor een goede bezakking en een goede
aansluiting met de ondergrond.

Beregenen
"Let bij het zaaien vooral op zaken als vochtvoorziening, weersvoorspelling en
zaaidiepte." De haspel moet bij hand worden gehouden omdat droge omstandigheden heel vaak onderdeel zijn van het voorjaar. En het juiste moment van beregenen
komt heel precies. Zeker als er met geprimed zaad is gewerkt is op tijd beregenen
essentieel voor een goede opkomst en weggroei. Het is wel noodzakelijk dat er
wat drogere en warmere omstandigheden zijn. Dat biedt betere perspectieven
voor een goed zaairesultaat.

Wortelvlieg
"Laat zaaien heeft soms ook zijn voordelen" vervolgt Vedelaar. Door laat te zaaien
kan de eerste vlucht van de wortelvlieg voor een groot deel ontlopen worden. De
wortelvliegvlucht begint doorgaans eind april/begin mei. Deze vlucht kan worden
ontlopen door late zaai.
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Beoordeling
monsters
In het project Peenacademie zijn afgelopen maart een
zestal monsters uit de bewaring van verschillende telers
beoordeeld. De monsters zijn gespoeld en beoordeeld op
basis van een aantal beoordelingscriteria. Ook dit jaar viel
de kwaliteit tegen. Met de telers is gediscussieerd waar dit
aan kan liggen. Waarschijnlijk is de kwaliteit van de peen
afhankelijk van meerdere factoren:
Oogstmoment
Het is belangrijk dat de peen zo snel mogelijk ingekoeld wordt om de ontwikkeling
van bewaarziekten zo snel mogelijk stil te zetten. Als er bij te warme omstandigheden (ca. 15 °C) wordt geoogst, kan de peen niet snel genoeg gekoeld worden. Het
is dus van belang om bij een koele bodemtemperatuur de peen te oogsten. Ook
bereidt de peen zich bij een koele bodemtemperatuur voor op een koude periode.
Hierdoor zou in theorie de peen dus beter kunnen reageren op het snel koelen in
de bewaring.

Zuurstof in de ruggen
Vaak worden de ruggen te fijn gefreesd, waardoor deze snel zuurstofloos worden.
Dit kan kwaliteitsproblemen veroorzaken. Het is dus belangrijk om niet te fijne
ruggen te bouwen.

Kwaliteit beregeningswater
Door een te hoge EC kan de peen stress krijgen, waardoor het ook vatbaarder
wordt voor ziekten en plagen. Het is dus van belang om de EC gedurende het seizoen te blijven monitoren om te overwegen wel/niet te beregenen.
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