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Pot Pioenrozen 

        

Teeltbeschrijving Pot Pioenrozen 
 

Hiermede willen wij u ons assortiment Pot Pioenrozen aanbieden. Buiten het meer bestaande 

assortiment kunnen wij ook unieke soorten aanbieden.  

In eind mei tot begin juni zijn onze pioenen velden een pracht van bloemen en soorten. Maak een 

afspraak met ons en bewonder deze kleuren pracht. Hier kunt u ons gehele assortiment bewonderen 

van oud tot nieuw en vergelijk soorten onderling. 

 

Potten: 

Pot Pioenrozen kunnen het best worden geteeld in een 15 - 25 cm ø pot.  

 

Substraat: 

Goed doorlatend substraat, met hoge watercapaciteit en voldoende capillaire werking. De Pot 

Pioenroos heeft hekel aan natte wortels in de winter. Zorg ervoor dat de potten die in de winter 

buiten overblijven op een goed ontwaterd perceel staan. 

Aanbevolen startvoedingsrecept: 

Ph: 6.0 – 7.0 

Ec: 0.8 - 1.0  

 

Plant tijdstip: 

Buiten: september – maart 

 

Plantdiepte: 

Bovenkant neus 3-5 cm onder oppervlak, indien nodig de wortels van de knollen afknippen om in de 

pot te passen.  

 

Teeltduur: 

Bloei: april – mei – juni  

De bloei van de pioenroos in de pot is afhankelijk van veel verschillende factoren. 

 

Toppen: 

nee 

 

Watergift: 

Na het potten de planten goed inwateren 

De watergift is een belangrijk onderdeel voor de groei. Onderbevloeiing is ideaal voor de groei. Pot 

Pioenrozen verdragen tijdens de groeifase een goede beregening - over het gewas – bij voorkeur in 

de morgen inclusief meststoffen. Het waterverbruik is sterk afhankelijk van de verdamping. 

 

Bemesting: 

pioenen zijn aangemerkt als hoogbehoeftig zomerbloemengewas het stikstof gebruik  

van de pioen richt zich op het eerste deel van de groei. Zorg er daarom voor dat  

de stikstof op tijd voor de plant beschikbaar is. gevolg arm slap gewas gevoelig  

voor botrytis 

eind Januari:         kalkstikstof + kali strooien 
Voor opkomst:  7-14-28 / 12-10-18 + organisch materiaal 
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Klimaat: 

Het is belangrijk dat pioenrozen in de winter voldoende kou krijgen, minimaal 8 weken bij 2 graden 

vanaf 15 December (bij koeling in koelcel, potten water geven en kar insealen i.v.m verdamping. 

Geen ventilator op de planten richten i.v.m uitdrogen), koeling geeft ook spruit ontwikkeling. Het 

kan zijn dat de ogen op de plant zitten maar door onvoldoende koeling deze ogen niet ontwikkelen, 

dus niet uitgroeien.  

In het voorjaar bij opkomst planten tegen harde vorst beschermen (knoppen kunnen eruit vriezen). 

Tevens moeten de planten voldoende licht hebben, anders rekken de stelen 

 

Groeiregulatie: 

Compacte plantopbouw is mogelijk via remmen met Alar. 

 

Ziekten en plagen: 

Bij opkomst: planten doordrenken met Collis. Collis voorkomt veel problemen (voetrot / omvallers / 

Botrytis) in rest groeiseizoen. 
Gedurende de groei in het voorjaar iedere 2 weken tegen botrytis spuiten, tot de knop volledig is 

gevormd. Vooral Teldor en Kenbyo worden genoemd als goede en effectieve bestrijdingsmiddelen.  

De meest voorkomende insectenplaag is: Luis. 

 

Goede hygiënemaatregelen werken altijd positief ter voorkoming van aangegeven schimmels. 

Daarnaast wordt aangeraden de planten tijdig op de juiste plantafstand te telen.  

 

Indien u dat wenst hebben wij van alle soorten professionele fotografie beschikbaar. 

Tevens speciefieke etiketen voor pioenrozen (beschikbaar) 

Voor de teelt van Pot Pioenrozen stellen wij bepaalde soorten voor in de maat 3-5 ogen en 

ongedeelde planten. Garantie op 3 stelen kunnen wij niet geven want teelt en koel omstandigheden 

zijn overal anders. Wel kunnen wij gezonde, goede planten leveren. 

Om zo goed mogelijk plantmateriaal te kunnen leveren voldoen onze planten aan de volgende 

voorwaarden:  

•         Jong, gezond plant materiaal (2 jarige teelt)  

•         Soort echt  

•         Vrij van aaltjes  

•         Vrij van wortel onkruiden 

•         Nederlands geteelt (Limburg en Drenthe) 

•         Gezonde planten, goed aan de maat 2-3 ogen 90st per leliekrat, 3-5 ogen 60st per leliekrat. 

Voor de teelt voor de bloem verstrekken wij ook uitgebreide teelt informatie. 

Waneer u een deel van uw assortiment wilt vernieuwen, of uw kraam wilt opruimen kunt u ook bij 

ons terecht voor de verkoop van uw oude planten, neem graag contact met ons op.  

Green Works is leverancier van jong plantmateriaal voor de professionele kweker voor  

zomer snijbloemen en potten kwekers. Voor meer informatie zie www.green-works.nl  

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt contact opnemen met:   

Ed Kleijbeuker          Daan Kneppers          

06-24 94 64 05          06-51 82 47 12          
 

Green Works International BV kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor enig teeltadvies.  
Kweker is ten aller tijden zelf verantwoordelijk om label te raadplegen en het spuiten van onkruid en bestrijdingsmiddelen. 
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