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Tweede Pioenennieuwsbrief: mei 
 
 
Beste pioenenkweker, 
 
Eerder deze maand ontving u van ons al een nieuwsbrief met als onderwerp pioenen, 
maar er is veel meer informatie te verschaffen die belangrijk is voor de pioenenteelt. 
Daarom ontvangt u bij deze ook onze tweede pioenennieuwsbrief. Wij vertrouwen erop 
dat deze informatie u helpt bij een succesvolle teelt. Voor vragen of opmerkingen kunt u 
altijd contact met ons opnemen. 
 
Xanthomonas 
 

 
 
Een redelijk nieuwe aantasting in pioenen is Xanthomonas. Er is weinig bekend over de 
bacterie. Met name voor wat betreft de omstandigheden die zijn ontwikkeling 
bevorderen, hoe deze bacterie zich vermenigvuldigt en verspreidt door de planten en 
hoe het tussen de seizoenen door overleeft is er weinig bekend. Bij aantasting is het 
vrijwel niet weg te krijgen. Onder andere hybride soorten zijn hier erg gevoelig voor. 
Spuit preventief met bijvoorbeeld koper of maak gebruik van bladmeststoffen om het 
blad harder te maken. Verwijder tevens de gewasresten en het onkruid na het klepelen 
in het najaar. Dit in verband met besmetting voor het komende seizoen. 
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Slawortelboorder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de kassen zijn de eerste vlinders inmiddels al uitgevlogen. Dat is te herkennen aan de 
lege vliesjes (hulsjes) die op de grond rondom de pioen te vinden zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vlinders leggen direct eitjes waaruit de jonge larven voor een nieuwe generatie 
ontstaan. De bestrijding kan het beste worden gericht op het aanpakken van die jonge 
larven. Ongeveer drie weken na de eerste vlucht van de wortelboorder komen de jonge 
larven uit de eitjes. Voor wat betreft de bestrijding is het belangrijk om drie weken na de 
eerste vlucht van deze vlinders te starten met Botanigard. 
 
Advies: 

 1,5 kg Botanigard; 
 Daarna 2 keer herhalen met 5 tot 10 dagen interval. 

 
Het is van groot belang dat Botanigard op een vochtige grond wordt gespoten en dat er 
daarna voldoende ingeregend wordt. Om het middel goed in de bovenste laag van de 
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grond te krijgen. Het middel Botanigard is zowel in vloeibare vorm als in poedervorm 
beschikbaar. 
 
Dosering Botanigard vloeibaar: 

 3 liter/ha. 
 
Dosering Botanigard WP (poeder): 

 1,5 kg/ha. 
 
Virus 
 
Tabaksratelvirus (TRV) is een virus dat in de bodem wordt overgebracht door 
vrijlevende wortelaaltjes. De aantasting is vaak pleksgewijs. Soms komen zowel gezonde 
als zieke scheuten voor op dezelfde plant. Het virus gaat bij vegetatieve vermeerdering 
over op het grootste deel van de nakomelingen. 
 
Het virus heeft een zeer brede waardplantenreeks, waaronder bloembolgewassen en 
onkruidsoorten. Onder andere vogelmuur, varkensgras en herderstasje fungeren als 
waardplant. Het virus kan ook verspreid worden vanuit een beukenhaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symptomen 
 

 De bladeren hebben, vaak in kringvorm, gele vlekken, enkel- en meervoudige 
kringen en golflijnen; 

 Op de bladeren en soms op de stengel zitten bruine tot zwarte streepjes en vlekjes; 
 Soms een gedrongen groei, gebobbelde, gedrongen en/of samengeknepen 

bladeren; 
 Het virus kan ook symptoomvrij voorkomen in bijvoorbeeld pioenen. 
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Maatregelen 
(Organische stoffen in de vorm van compost of champost kunnen de infectiedruk 
verlagen): 
 

 Gezond uitgangsmateriaal (kijk voordat je koopt); 
 Bestrijd onkruiden. Vooral wortelonkruiden, omdat deze waardplanten zijn van 

aaltjes; 
 Verwijder zieke planten; 
 Teel geen gewassen op gronden waarvan bekend is dat ze besmet zijn met het 

tabaksratelvirus; 
 Grond stomen. 

 
Komkommermozaïekvirus: dit virus kan door een groot aantal bladluissoorten 
worden overgebracht. Waaronder de groene perzikluis. Bladluizen kunnen het virus in 
zich opnemen door slechts enkele seconden aan een zieke plant te zuigen. Als ze 
vervolgens doorvliegen naar een gezonde plant en deze aanprikken, dan kan het virus 
onmiddellijk worden overgedragen. Het virus wordt vooral overgedragen aan planten in 
de directe omgeving. Het virus gaat bij vegetatieve vermeerdering over op de 
nakomelingen. 
 
Dit komkommermozaïekvirus heeft een zeer brede waardplantenreeks. Waaronder 
onkruiden als vogelmuur, klein kruiskruid, witte en paarse dovenetel, knopkruid en 
zwarte nachtschade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symptomen 
 

 Lichtgroene tot gele kringen, figuren en vlekken op het blad; 
 Vaak treedt er ook groeivermindering en bladmisvorming op. 

 
Maatregelen 
 

 Gezond uitgangsmateriaal (kijk voordat je koopt); 
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 Bestrijd onkruiden; 
 Verwijder zieke planten; 
 Spuiten tegen bladluizen. 

 
Bladroller: danken hun naam aan het feit dat de rupsen zich tussen de bladeren 
inspinnen. Daardoor rollen de bladeren op. Bij pioenrozen vreet dit zwarte rupsje zich 
een weg naar de bloemknop van de plant. De roller is niet alleen lastig te vinden, maar 
het beestje veroorzaakt ook direct schade aan de bloemknop. Regelmatig controleren op 
bladrollers is dus noodzakelijk. Ze zijn onder andere te bestrijden met Decis, Runner, 
Turex en Xen Tari. 
 
Taxuskever 
 
Herkenning: zowel de volwassen kevers als larven veroorzaken schade. Volwassen 
kevers vreten ronde gaten in de bladeren, te beginnen bij de rand. De taxuskever vormt 
een ware plaag in een groot aantal gewassen. Deze kever staat ook bekend als de 
gegroefde lapsnuitkever. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De taxuskever              Larve van een taxuskever 
 
Wortels, wortelknollen en –stokken kunnen ernstig worden aangetast door de larven, 
maar ook doordat aan de bast van de plant, aan de stengelbasis, wordt geknaagd. Dan is 
er geen sapstroom meer mogelijk en dat zorgt er mogelijk voor dat de planten 
verwelken en afsterven. Eén larve kan al voldoende zijn om een plant dood te laten gaan. 
 
Door de wonden die aan de wortel ontstaan, kunnen schadelijke organismen zoals 
schimmels en bacteriën de plant binnendringen. 
 
Levenswijze: een volwassen taxuskever kan 8 tot 12 millimeter lang worden, heeft een 
bruinzwarte kleur en vaalgele vlekjes. De dekschilden zijn gegroefd en met het lichaam 
vergroeid zodat ze niet kunnen vliegen. Deze kevers zijn genoodzaakt om te lopen. En 
dat kunnen ze erg goed. 
 
Vanaf mei tot oktober leggen de wijfjes eieren. Die zijn rond en eerst wit van kleur, maar 
ze worden al snel bruin. De larven leven in de grond. Ze zijn aanvankelijk 1 millimeter 
lang, maar ze worden uiteindelijk 12 mm lang. De kop is bruin en het lichaam 
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doorschijnend wit tot roze-achtig. De taxuskever overwintert als larve in de grond. 
Volgroeide larven verpoppen in het voorjaar in de grond. Buiten is er jaarlijks één 
generatie, in de kas verloopt die ontwikkeling echter veel sneller. Dan kunnen er 
meerdere generaties per jaar voorkomen. 
 
Maatregelen 
 

 Taxuskevers kunnen zowel met chemische als biologische middelen worden 
bestreden; 

 Biologische bestrijding kan met behulp van insectparasitaire aaltjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemestingadvies, pioenen binnen en buiten – ná de snee 
 
In de kas en tunnel wordt er volop gesneden of is het snijden zelfs al klaar. En buiten is 
er inmiddels ook een begin gemaakt aan het snijden. De weersomstandigheden zijn de 
afgelopen tijd bijzonder divers geweest; van veel wind en regen naar hoge zomerse 
temperaturen en pas geleden zelfs ook nog vorst aan de grond. Dit geeft voor wat betreft 
de pioenen flinke stressreacties. 
 
Bodemtoepassing 
 
In deze fase adviseren wij om Root & Shoot mee te geven. Een uniek 
mengsel van voedingselementen, zeewierextract, vitaminen, humine 
en fulvine. Dit geeft bovengrondse groei, zorgt voor aanleg van nieuwe 
neuzen en het bevordert de wortelontwikkeling. 
 

 10 liter per hectare Root & Shoot tijdens de snee; 
 10 liter per hectare Root & Shoot na de snee. 

Als tijdens de snee niet mogelijk is, dan 2 x 10 liter Root & Shoot na de snee met een 
interval van 4 weken. 
 
Bladvoeding na de snee 
 

 3,0 liter per hectare Photo Finish (kalium en sicilium): 
Zorgt voor sterke celwand en verhoging van het suikerniveau; 
 1,5 liter per hectare Aloë Tech (Aloë Vera-concentraat met salicylzuur): 

Verbetert immuniteitsreacties en verbetert afweer tegen vraat en ziekten; 
 1,5 liter per hectare Tri Kelp (drie soorten kelp = zeewier): 

Organische plantenvoeding en natuurlijke planthormonen. 
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Dit mengsel niet combineren met herbiciden, insecticiden en/of fungiciden. Maximale 
concentratie is 1:100. Iedere 1-2 weken, zo vaak als praktisch mogelijk en zinvol is, 
herhalen. 
 
Uitgebreide productinformatie over de vermelde producten kunt u vinden op onze 
webshop. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 Marco Culurgioni (mc@karobv.nl / 06-86 82 30 06); 
 Danny Rood (dr@karobv.nl / 06-51 14 71 42). 

 
 
Aanplant pioenen in najaar 2018, 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:             2018     

  Voorjaar                         2019 0 0 

  Voorjaar                         2020 0 3 

  Voorjaar                         2021 4 7 

  Voorjaar                         2022 6 8 

  Voorjaar                         2023 7 9 

  Voorjaar                         2024 7 9 

  Voorjaar                         2025 8 9 

  

32 45 

 
 
 

https://webshop.karobv.nl/g/ontsmetting-reiniging-meststoffen-gbm/meststoffen/soiltech
https://webshop.karobv.nl/g/ontsmetting-reiniging-meststoffen-gbm/meststoffen/soiltech
mailto:mc@karobv.nl
mailto:dr@karobv.nl
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In onderstaande link treft u ons uitgebreide en vernieuwde pioenenassortiment 
van 2018 – 2019: 
 
Pioenencatalogus 2018 - 2019 
 
Green Works is tevens leverancier van ander zomerbloemenuitgangsmateriaal, zoals: 
Ranunculus Butterfly™, Ranunculus Romance™, Ranunculus Royal XXL™, Asclepia 
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 en Facebook 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 toepassing van bemesting en bestrijdingsmiddelen. 

http://www.green-works.nl/site/assets/files/7836/paeonia_catalogus_2018-2019.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/
http://www.green-works.nl/

