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

De teelt van pioenen
stopt niet na de oogst van
de bloemen. Het gewas
behoeft ook daarna
een goede verzorging.
Schimmels, aaltjes,
bemesting en watergeven
vragen dan om aandacht
van de teler.
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In de pioenenteelt gaat de meeste
aandacht naar de periode voor de
bloei. Voor veel pioenentelers is de
bloemenproductie nog steeds de
belangrijkste bron van inkomsten.
Toch neemt dit aandeel af als het
aantal hectares toeneemt. De hoeveelheid bloemen die op de markt
komt, hangt allang niet meer af van
het aantal hectare pioenen of hoeveel bloemen er op een plant staan.
De beperkende factoren zijn de tijd
die de teler krijgt om de bloemen
van het land te krijgen en de hoeveelheid handjes die er voor die korte periode te regelen zijn. Dit houdt
in dat de pioenenteelt steeds meer
een plantenteelt wordt en minder
een bloementeelt. Zowel voor de
plantentelers als voor de bloementelers is het belangrijk om de planten
na de oogst goed te verzorgen.

NA DE OOGST
Na de oogst zijn de preventie van
schimmels als Botrytis paeoniaceae
en Phytophthora en de aandacht
voor bladaaltjes de belangrijkste
aandachtspunten. Omdat een heel
belangrijk middel voor pioen – man-

Houd pioenenplant
goed na
bloemenoogst
cozeb – volgend jaar verdwijnt, is
het belangrijk om schoon te blijven.
Bij Phytophthora is het vooral belangrijk dat het nergens te nat kan
blijven. Vooral gaten in de spuitpaden, waar water tijdens het spuiten
kan opspatten, kunnen problemen
met deze ziekte verergeren.
Bladaaltjes zijn vooral belangrijk
in de periode juli/augustus. In die
periode migreren de aaltjes via de
buitenkant van het blad en kunnen door werken in een nat gewas
makkelijk verspreid worden. Dit is
ook de belangrijkste periode om de
aaltjes te bestrijden. Ze komen via
onkruidzaden het gewas binnen
waaien. De eerste drie jaar is er vrijwel geen aantasting te zien, maar
het gevaar zit er vaak wel.
Beginnen met preventief bestrijden
in een tweejarig gewas kan veel
problemen voorkomen. Bestrijding
van het zogenaamde hagelschot

heeft geen zin, omdat dit twee tot
drie weken na de bloei gewoon
stopt. Zorgen voor een vitaal gewas
kan wel positief werken. Het gebruik van bladmest heeft dus wel
degelijk zin.

BEMESTING
Bemesting is net als water geven in
de pioenenteelt erg belangrijk. Na
de bloei een extra stikstofbemesting is ten zeerste aan te raden. Zeker in de periode eind juli/augustus
is voldoende water belangrijk. Op
dat moment worden de bloemen
voor het volgende jaar aangelegd.
Elk van de genoemde onderwerpen
vraag eigenlijk apart aandacht.
Duidelijk is dat de pioenenteelt
ook na de bloei volledige aandacht
verdient en niet als een soort makkelijke teelt in de steek gelaten kan
worden.
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