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

Vroeg maaien kost groei
en vitaliteit. Toch zijn
er kwekers zijn die nu al
een paar hoeken pioenen
geklapt hebben. In de
meeste gevallen was er
geen teelttechnische
aanleiding om het gewas
weg te halen.

Haksel pioen niet te vroeg
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Er zijn wel enkele redenen die vroeg
hakselen van het gewas rechtvaardigen. De belangrijkste is als de planten worden gerooid om direct, of op
heel korte termijn, weer te worden
geplant. Voordeel is dat de planten
dan meer tijd hebben om voor de
winter goede wortels te maken.
Ook als de onkruiddruk zo groot
wordt dat het gewas onder het onkruid loopt, dan is hakselen een goede keuze. Als dit niet gebeurt, wordt
het onkruidprobleem alleen maar
groter en is het perceel het volgende
jaar niet meer schoon te houden.
Soms is een te hoge bladaaltjesdruk
een reden om met goed droog weer
voor half september het gewas

alvast te hakselen. Door met goed
drogend weer te hakselen wordt
voorkomen dat er te veel bladaaltjes
in de grond verdwijnen. Als er later
in de tijd met nat weer gehakseld
wordt, is die kans veel groter. Ook
als de pioen op zeer vochtgevoelige
grond staat is soms wat smokkelen
met de vroegste maaidatum van half
september gerechtvaardigd.

ONDERGRONDSE GROEI
In alle andere gevallen is het negatief voor de ondergrondse plant om
het gewas er te vroeg af te halen.
Tussen half augustus en half september is de grootste ondergrondse
plantgroei. Vroeger maaien van
zeker jongere gewassen geeft gegarandeerd verlies van groei en
vitaliteit. De vitaliteit is nodig om
de plant weerbaar te maken voor de

extreem lange periode dat de plant
zonder groei in de grond zit. Een
ziekte als Phytophthora woekert in
een niet-groeiende plant veel sneller
dan wanneer de plant vitaal staat te
zijn met zijn blad er nog op.
Ook te vroeg rooien geeft vitaliteitsproblemen. Pioenen die voor
half september zijn gerooid, zijn
niet geschikt voor de bewaring tot
het voorjaar. Deze planten moeten
direct worden geleverd en zo snel
mogelijk worden geplant.
Bovenstaande zaken zijn eigenlijk
bij iedereen bekend. Toch wordt
te makkelijk met deze zekerheden
omgegaan. Soms omdat de klant het
vraagt, soms door de overmacht van
het onkruid. Toch is het goed om
dit onderwerp steeds weer te benoemen. Als dit niet gebeurt, worden de
grenzen steeds verder opgerekt.
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