Nieuwe aanplant
Pioenen Kwaliteitszegel van Green Works:
De pioenen van Green Works krijgen een Pioenen Kwaliteitszegel mee. Onze
kwaliteitseisen overtreffen die van de Naktuinbouw, want:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze pioenen worden in het veld drie keer nagelopen op virussen en
soortechtheid
Jong, gezond plantmateriaal (2-jarige teelt)
Gegarandeerd soortecht
Vrij van aaltjes
Vrij van wortelonkruiden
In Nederland geteeld, van eigen kwekerij
Wij oogsten geen bloemen van onze planten van het veld. Alle energie gaat naar
de wortels
Plantmateriaal is behandeld met Green Works Care™ for peonies
Plantgoed is behandeld met Green Works Care™ for peonies
Wij verkopen wat we zelf telen (geen handel)
Gezonde planten, goed aan de maat, gemiddeld 2-3 ogen (75st per leliekrat) en 35 ogen (50st per leliekrat)

Green Works Care™:
Na uitgebreide testen en onderzoeken in samenwerking met verschillende instituten in
binnen- en buitenland, introduceren wij Green Works Care™ voor pioenrozen.
Uit onze testen in zeer nadrukkelijk het verschil tussen warmwaterbehandelingen en
Green Works Care™ naar voren gekomen.
Voordelen:
•
•
•
•
•
•

Geen schade door warmwaterbehandeling
Minder uitdroging van de planten doordat we in eigen huis de Care™-behandeling
geven
Speciale preventieve behandeling tegen wortelknobbel en bladaaltjes
Planten meer inhoud en groeikracht
Plant groeit eerste jaar beter weg
Vanaf tweede, derde jaar meer bloei

Voorbereiding:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grondmonster: hoofd-, spoorelementen en organische stofgehalte bepalen +
aaltjesmonster
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)

Tijdstip van het planten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak een plantschema
Buiten: september – maart (het beste in het najaar)
Kop/ogen rechtop zetten
In verband met structuur/waterhuishouding is grondbewerking zeer belangrijk
Land draineren
Planten in vochtige grond
Rekening houden met spuitbedden/bloemen uitlopen
Eventueel rekening houden met plaatsen van tunnels in de toekomst
(oogstspreiding/meer opbrengst)

Plantdiepte:
Voor wat betreft de plantdiepte: +/- 5 cm grond bovenop de wortels. Te diep planten
betekent dat er minder bloemen op komen.

