T E E LT V E R B E T E R I N G
Hoewel pioen in de kas
vaak als makkelijke teelt
wordt gezien, geldt dat in
het voorjaar zeker niet.
Na een relatief warme
winter is het afwachten
wat de resultaten dit
jaar worden, zeker bij
een lastig soort als
‘Sarah Bernhardt’. Te
snel de ramen dicht doen
is riskant. Buiten de
winterrust is ook bij de
makkelijkere soorten de
klimaatregeling uiterst
belangrijk.
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Een belangrijk aspect van de pioenenteelt is water. Als de grond niet
doorlatend genoeg is, kan er makkelijk te veel water gegeven worden.
Probleem is echter dat de pioen
zonder veel water niet goed groeit.
De ontwatering is dus een zaak van
de hoogste prioriteit. Zorg dus als
er pioenen geplant gaan worden op
voorhand voor extreem veel aandacht voor de bodem en de daarbij
behorende ontwatering.
Zeker bij de start van de teelt zijn
grote gietbeurten belangrijk om de
planten zonder veel stress te laten
groeien. Stress kan, zeker in de
gevoelige soorten, zorgen voor het
afstoten van bloemen. Pas als de
knoppen echt gaan zwellen, is zeker
dat een knop het gaat redden. Maar
als in de strekkingsperiode een
stressmoment plaatsvindt, kan een
bloem alsnog verdrogen.

OVERGANGEN IN KLIMAAT
Stressmomenten kunnen ook ontstaan door te grote overgangen in
het klimaat. Als na een donkere pe-

Pioenen in de kas
riode ineens de zon gaat schijnen en
de ramen worden direct helemaal
opengezet om de warmte eruit te
houden, kan dit zomaar enkele bloemen per meter kosten. Bijkomstig
probleem is dat deze overgang bladschade teweegbrengt, die later kan
zorgen voor te veel Botrytis in het
gewas met knopbotrytis als gevolg.
Ditzelfde geldt andersom ook. Als
na een periode van zon enkele bedompte dagen volgen, is de kans op
bladschade erg groot. Dus bij een
overgang van een zonnige periode
naar bedompt en donker weer is
het zaak extreem goed vocht af
te luchten, eventueel met ondersteunende ventilatoren. Als na een
donkere periode plotseling de zon
weer schijnt, moet juist vocht in de

kas worden gehouden. Houd zeker
bij lagere buitentemperaturen op
die dagen het tegenlucht dicht. Natuurlijk is het soms nodig om een
schimmelbestrijding toe te passen,
maar de belangrijkste oorzaak van
schimmelvorming is een verkeerde
klimaatregeling.

EVEN ERBIJ BLIJVEN
De komende periode is het uiterst
belangrijk om goed op te letten.
Elke fout die gemaakt wordt, kan
bloemen en kwaliteit kosten. Denk
goed na bij elke handeling en regel
het klimaat zorgvuldig. Bij pioenen
is er maar één kans en die moet
goed gaan. Alleen veel aandacht kan
voorkomen dat er fouten worden
gemaakt.
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