Heetstook
laat pioen
koud
De teelt van pioenrozen floreert. De
belangstelling voor dit gewas groeit nog steeds
en daardoor breidt de teelt ook gestaag uit. Een
geslaagde teelt betekent wel dat er problemen
moeten worden opgelost. Tijdens de Open Dag
Innovatie Pioenroos bij Van Aert Flowers in Breda
liet Delphy enkele nieuwe ontwikkelingen zien.
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HEETSTOOK GEEN PROBLEEM

D

e eerste pioenen van Nederlandse bodem zijn
alweer te koop. In de buurt van Van Aert Flowers
biedt een kweker langs de weg al bloemen aan.
Het aangename weer zorgt dit jaar voor een vroege
start van het seizoen. De bloem is geliefd in binnen- en buitenland en dat maakt dat de markt groeit. Pioenen telen is
echter geen klusje om erbij te doen. De teelt vraagt om een
flinke investering, omdat pas na een paar jaar de eerste bloei
volgt. En dan zijn er nog ziekten en plagen die om alertheid
vragen van de teler. Kortom: een teelt met perspectief en
problemen. Om ondernemers te informeren over nieuwe
inzichten, hield Delphy op vrijdag 22 april bij Van Aert Flowers bij Breda een Innovatiedag Pioenroos. Aan belangstelling geen gebrek. Telers kwamen uit alle windstreken, van
West-Friesland tot Klazienaveen om kennis op te doen.
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Ter bestrijding van stengelaaltjes in pioenrozen kunnen telers een
warmwaterbehandeling geven. Nadelen van deze behandeling
zijn de mogelijke verspreiding via het water van andere schimmel- en bacterieziekten en het beperkte volume dat per keer is
te behandelen. Kan het ook anders? Onderzoekster Malu Steenwijk denkt van wel. “In de bloembollen werken we in steeds meer
gewassen met een heetstookbehandeling. Dat kan met veel grotere partijen tegelijk en zorgt niet voor verspreiding van andere
ziektes. We zijn in 2021 begonnen met een proef om na te gaan
of pioenen überhaupt tegen een heetstookbehandeling kunnen.
Het ging ons dus niet eens om de vraag of aaltjes hiermee worden
gedood, maar eerst om te kijken hoe het gewas hierop reageert.”
Begin en half maart 2021 zijn van drie cultivars partijtjes twaalf
uur bij respectievelijk 43°C, 45°C en 47°C behandeld. De geteste
cultivars zijn ‘Sarah Bernhardt’, ‘Miss America’ en ’Lorelei’. Dit is
het tweede jaar dat de proef te zien is. In de opgeplante partijen
is van schade eigenlijk geen sprake. Steenwijk benadrukt dat het
wel nodig is om de heet te stoken partijen voorwarmte te geven
om ze zo te laten wennen aan de hoge temperaturen.
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VOCHTSENSOREN VOOR MEER INZICHT
Sinds begin april is er in Nederland vrijwel geen neerslag meer
gevallen. Rond het bedrijf van Van Aert draaien beregeningshaspels al volop om de diverse gewassen van voldoende water
te voorzien. Maar met de huidige prijzen voor diesel is het wel
prettig om te weten wanneer beregenen echt nodig is. Vochtsensoren kunnen daarbij handig zijn, zo liet Jack Haasnoot zien. Op
het bedrijf van Van Aert is sprake van een zandgrond die onder
de 30 cm bestaat uit humusarm zand met weinig vochtvasthoudend vermogen en maar een beperkte capillaire werking. “Door
de wijde poriën in deze grond wordt het water gemakkelijk afgevoerd”, aldus Haasnoot. Vier vochtsensoren zijn hier neergezet
om te laten zien wat ze aan informatie te bieden hebben aan de
ondernemer. Dit betreft systemen van GeoBas, Farm21, Sensoterra en RMA. Vier systemen met sterk uiteenlopende prijzen.
Waar Farm21 450 euro kost, betaalt de koper voor GeoBas bijna
2.000 euro. Haasnoot benadrukt dat dit prijsverschil is terug te
zien in wat de koper ervoor krijgt. Zo meet Farm21 niet dieper dan
30 cm, terwijl GeoBas tot 60 cm diepte het vochtgehalte meet.
Sensoterra is qua prijs een goede tussenoplossing. Deze kost 810
euro. Haasnoot adviseert de telers om bij aanschaf vooral na te
gaan welke eisen zij stellen aan een vochtsensor.

Foto 3 [Foto 24 in beeldmap InnovatiedagPioenroos]

FURORA GEEFT RUST
Van Aert heeft voor de verwerking van zijn bloemen geïnvesteerd
in de aanschaf van de verwerkingsmachine Furora van Bercomex.
Tijdens de Open Dag was te zien hoe op dat moment Astilbe via
deze machine werd verwerkt. Ook pioenrozen verwerkt Van Aert
op deze manier. De machine meet automatisch de boslengte,
die via een systeem met kleurtjes zichtbaar is langs de band. De
medewerker hoeft alleen maar de bossen per kleurcode vanaf
de band in fust te zetten. Door deze manier van werken ontstaat
rust in het verwerkingsproces.

VROEG GEWAS MET AFDEKMATERIALEN
In een zeker in het voorjaar relatief open gewas als pioen is de kans
op ontwikkeling van onkruid groot. Zoals in zoveel kleine teelten,
neemt het aantal beschikbare gangbare onkruidbestrijdingsmiddelen eerder af dan toe. De vraag is of er alternatieven zijn. Naast
enkele nieuwe producten vanuit de middelenindustrie en de inzet
van een wiedeg was er op de Innovatiedag ook een proef te zien met
een aantal afdekmiddelen van natuurlijke oorsprong. Milan Fransen
van Delphy gaf een toelichting op zes producten die sinds vorig jaar
in onderzoek liggen in pioenrozen. Aspecten waarnaar wordt gekeken, zijn naast de onkruidgroei ook de binding van nutriënten en het
effect op de bodemtemperatuur.
Gekozen is voor houtsnippers, bosstrooisel, tarwestro, een fosfaatarme meststof van De Groene Mineralen Centrale, hetzelfde materiaal
maar dan aangevuld met stikstof en kali en biochar.
In alle gevallen was sprake van een vroeger gewas dan de pioenen
die niet waren afgedekt. Daarbij stonden de pioenen waar de fosfaatarme meststof met een mix van stikstof en kali er het verst in hun
ontwikkeling bij. Deze hadden al knoppen. Goed om te zien, maar
Fransen plaatste hier wel een kanttekening bij. “Wat we de laatste
jaren zien, is dat er steeds vaker late nachtvorsten zijn eind april.
Dat is wel een risico waarmee een teler rekening moet houden.”
Over biochar deelde Fransen mee dat aanvankelijk voor het maken
van dit houtskoolproduct werd uitgegaan van verhitting tot 400
graden. Dat is te laag. Tegenwoordig wordt tot 650 graden verhit
en dat geeft een aanmerkelijk beter resultaat.
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