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Pioenennieuwsbrief: juli 
 
 
Beste pioenenkweker, 
 
In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie die op dit moment relevant is voor de pioenenteelt. Wij 
vertrouwen erop dat deze informatie u helpt bij een succesvolle teelt. Voor vragen of opmerkingen 
kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Pioenenteelt is niet klaar na bloemenoogst! 
 
Bemesting 
 
De bemesting moet na de bloei worden gericht op de vegetatieve groei van de plant. De bladeren 
die tot die tijd onder het gewas hebben gezeten, moeten tenslotte nog volgroeien. Het gewas dat nu 
op de plant staat, vormt de basis voor de bloemenproductie in het volgende jaar. In augustus en 
september vindt namelijk de bloemaanleg plaats. Neem met regelmaat een grond-/bladmonster in 
vaste periodes zodat u een beter beeld krijgt van de behoeftes van de plant. 
 
Klik hier voor alle informatie over Bemesting. 
 
Bestrijding van Botrytis 
 
De bestrijding van Botrytis in pioenen is een lange termijnverhaal. Vooral het niet beschermen na 
de bloei maakt dat Botrytis voor grote problemen blijft zorgen. Spuit daarom tegen Botrytis om 
ervoor te zorgen dat schade van het snijden geen besmetting veroorzaakt. Voeg bij de 
Botrytisbespuiting wat bitterzout toe om het gewas enigszins af te harden. 
 
Klik hier voor alle informatie over de Bestrijding van Botrytis. 
 
Bladvlekkenziekten 
 
Bladvlekkenziekten veroorzaken steeds meer problemen in de pioenenteelt. Bladvlekkenschimmels 
en Botrytis zorgen voor verschillende soorten bladvlekken in de pioenroos. Beide schimmels 
gedijen goed onder warme en vochtige omstandigheden en ze overleven op gewasresten. 
 
Klik hier voor alle informatie over Bladvlekkenziekten. 
 
 
 
 
 
 

https://www.green-works.nl/site/assets/files/10221/bemesting_juli.pdf
https://www.green-works.nl/site/assets/files/10222/bestrijding_van_botrytis_juli.pdf
https://www.green-works.nl/site/assets/files/10216/bladvlekkenziekten_juli.pdf
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Emelten 
 
Volwassen langpootmuggen zuigen slechts een beetje nectar. Maar de larven van de langpootmug, 
ook wel emelten genoemd, zijn veel vraatzuchtiger. Ze zijn relatief groot, zacht, dik en ze eten van 
verschillende planten. Waaronder de stelen van de pioen net onder de grond. 
 
Klik hier voor alle informatie over Emelten. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Organische meststoffen na de bloei 
 
Op zandgronden is het verstandig om buiten 300 kg Mix5 extra te strooien. Dat compenseert de 
uitspoeling voor een deel. 
 
Na de bloei kunt u meststoffen op verschillende manieren toedienen. DCM levert 
langzaamwerkende organisch-minerale meststoffen die perfect passen in de pioenenteelt.  
 
Klik hier voor alle informatie van DCM. 
 

 
 
 
   

 
 
 
   
 

 
Het gewas dient ná de snee zo lang mogelijk groen te blijven, maar het hoeft niet meer zozeer 
vegetatief te groeien. Daarnaast moet het gewas gestimuleerd worden om ogen aan te leggen voor 
de teelt van het volgende jaar. 
 
Klik hier voor alle informatie van Karo. 
 

 

https://www.green-works.nl/site/assets/files/10217/emelten.pdf
https://www.green-works.nl/site/assets/files/10213/dcm_juli-1.pdf
https://www.green-works.nl/site/assets/files/10214/karo_juli.pdf
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Nieuwe aanplant 
 
Voorbereiding: 
 

 Grondmonster (hoofd-, spoorelementen en organisch stofgehalte bepalen) en aaltjesmonster 
nemen; 

 Eventueel een compost toevoegen; 
 Zeer goede afwatering; 
 Vrij van wortelonkruiden; 
 Goede grondstructuur; 
 Voorvrucht in verband met aaltjesaantasting; 
 Tijdig doodspuiten; 
 Ga voor oriëntatie naar de veiling en bezoek de percelen waar de pioenen voor de knol 

geteeld worden (aankoop voor langere tijd). 
 
Klik hier voor meer informatie over Nieuwe aanplant. 
 
Bij aanplant pioenen in najaar; de voordelen van de extra investering in 3-5 ogen ten 
opzichte van 2-3 ogen: 
 
Aantal stelen / bloemen bij planten 2-3 of 3-5 ogen: 

 
    Soort Jaar  aantal stelen aantal stelen 

    2-3 ogen  3-5 ogen 

Sarah Bernhardt Najaar planten:             2019     

  Voorjaar                         2020 0 0 

  Voorjaar                         2021 0 3 

  Voorjaar                         2022 4 7 

  Voorjaar                         2023 6 8 

  Voorjaar                         2024 7 9 

  Voorjaar                         2025 7 9 

  Voorjaar                         2026 8 9 

  

32 45 

 

https://www.green-works.nl/site/assets/files/10218/nieuwe_aanplant.pdf
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In onderstaande link treft u ons uitgebreide en vernieuwde pioenenassortiment van 2019 – 
2020: 
 
Pioenencatalogus 2019 - 2020 
 
Green Works is tevens leverancier van ander zomerbloemenuitgangsmateriaal, zoals: Ranunculus 
Butterfly™, Ranunculus Romance™, Asclepias Beatrix® en Helleborus or. Queens™. 

 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of contact opnemen met: 
 
Ed Kleijbeuker tel. 0031 (0)6 24 94 64 05 | ed@green-works.nl 
Daan Kneppers tel. 0031 (0)6 51 82 47 12 | daan@green-works.nl 
 
Volg Green Works nu ook via Twitter, Facebook en Instagram voor nog meer relevante 
informatie over onder andere de pioenen.  

 
 
 
 
 

Green Works International is kweker en leverancier van jong uitgangsmateriaal voor potplanten en 
(zomer)snijbloemen. Het levert ook leverbare planten voor de plantenhandel en –export. Met 
ondersteuning bij teelt, promotie, marketing en afzet biedt Green Works een totaalpakket om een 
uniek en gezond product op de markt te zetten. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.green-
works.nl. 
 
Green Works International BV kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor enig teeltadvies. De kweker is te allen tijde 
verantwoordelijk voor het raadplegen van het label en de toepassing van de bemesting en bestrijdingsmiddelen. 

https://www.green-works.nl/site/assets/files/10211/peony_catalog_zp_-_mail.pdf
https://www.green-works.nl/site/assets/files/10211/peony_catalog_zp_-_mail.pdf
http://www.green-works.nl/
mailto:ed@green-works.nl
mailto:daan@green-works.nl
https://twitter.com/GreenWorksNL
https://www.facebook.com/greenworksinternational/
https://www.instagram.com/green_works_international/?hl=nl
http://www.green-works.nl/
http://www.green-works.nl/

