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PLANTENKENNIS

Glorieuze
pioenrozen
Bij de overgang van de lente naar de zomer
sieren de pioenrozen tuinen met hun
imposante bloemenpracht. Waar komen
deze prachtige planten vandaan en hoe pak
je het aan als je ze zelf wil kweken? Dat en
nog veel meer kom je hier te weten.
Tekst en fotografie: Wout Oprins

Wout Oprins groeide op in de
plantenwereld. De laatste twintig
jaar leerde hij teelttechnieken
perfectioneren en nieuwe variëteiten
ontwikkelen en selecteren.
Vandaag is hij conservator en
secretaris van Plantentuin ‘De Kleine
Boerderij’ Merksplas vzw.
Pioenen omringd door sieruien in de hoofdlaan van de Plantentuin van Merksplas

KRUIDPIOENEN

Al vroeg in de lente, lang voor ze hun bloemen tentoonspreiden,
kunnen we al volop genieten van de esthetiek van de
kruidachtige pioenen. Als hun pas gevormde kopjes boven
de grond uitkomen, zijn het al kleine kunstwerkjes in een rijk
assortiment aan rode en bordeaux kleuren. Naarmate dit
schouwspel in omvang toeneemt, worden de bloemknoppen
gevormd en ontstaat datgene waar we al zo lang naar uitkijken.

Houtpioen Paeonia suffriticosa ‘Age Of Gold'

HISTORIE IN EEN NOTENDOP

Opkomende pioenrozen

De botanische naam Paeonia gaat terug op de antieke
oudheid. Paeion was de god van de genezing in het oude
Griekenland. De wortels en zaden van de plant werden
door de Grieken en Romeinen gebruikt om allerlei
kwaaltjes te genezen en ook in Azië eerde men de bloem
voor haar geneeskracht en schoonheid. De pioenroos
zoals we ze vandaag kennen, kwam tot stand door
kruisen en veredelen aan het einde van de 19de eeuw,
zowel in Europa als in Amerika.

De enkelvoudige en rijk gevulde dubbele bloemen laten zich
zien in allerlei tinten van wit, rood, roze en geel en vertonen
een zeldzame, elegante schoonheid. Heb je ooit al eens een
pioen bekeken op een mooie lentedag? De zon die langsheen
de bloemblaadjes streelt, schaduw over schaduw over
schaduw, is een lust voor het oog!
Omdat de stelen van de grotere - en bijgevolg zwaardere dubbele bloemen kunnen gaan doorhangen, is het aangeraden
deze te ondersteunen, zodat je ze langer in volle glorie kunt
bewonderen. Nadat ze weelderig bloeiden, kunnen we nog
plezier beleven aan de welgevormde grote zaaddozen en aan
de bladeren, die met de tijd bronsrood verkleuren.

HOUTPIOENEN

De meest geteelde houtpioen is ongetwijfeld Paeonia suffruticosa,
de nationale trots van China. Anders dan bij de kruidpioen zijn
houtpioenen geen vaste planten, maar bladverliezende struiken.
Dit zorgt ervoor dat ze veel hoger en breder kunnen worden.
Zo kan Paeonia lutea var. ludlowii met zijn wondermooie gele
bloemen wel meer dan 3 meter hoog worden.

ITOH-HYBRIDEN

Wat altijd voor onmogelijk gehouden werd, maakte de
Japanner Toichi Itoh in 1948 waar.
Hij slaagde erin om de gele houtpioen ‘Alice Harding’ te kruisen
met de gevulde witte kruidpioen ‘Kakoden’.
Zo ontstond de ‘Itoh’ pioen of ‘intersectional hybrid’. Aan het
loof, de bloemen en de wortels herken je de eigenschappen
van de houtpioen, maar de groeiwijze is duidelijk die van de
kruidpioen. In de winter sterven ze dus af tot aan de bodem.
Ze kunnen tot 100 cm hoog worden en de bladeren blijven
tot lang in de herfst aantrekkelijk. Het meest opmerkelijke
aan dit wonder van de natuur is ongetwijfeld de bloei. Itohhybriden ontwikkelen namelijk bloemen die doorbloeien tot
in de vroege zomer.
Lekker lang genieten dus!

GEUREN

Een groot aantal pioenrozen bevatten bloemblaadjes die
een verrukkelijk aroma verspreiden. Hoe gevulder de bloem,
hoe meer geur ze geeft. Terwijl de ene pioenroos een rijke
rozengeur door de tuin verspreidt, neigt de andere meer naar
sering, chocolade of lelie.
Sommige cultivars worden zelfs geteeld voor de
parfumindustrie. Naarmate de intensiteit van de zon stijgt
en de temperaturen de hoogte ingaan, komen de geuren het
meeste vrij.
Paeonia lutea hybrid ‘Age of Gold’ verspreidt een overheerlijk
rozenparfum, alleen hiervoor al zou je deze in je tuin willen
planten.
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AANPLANT EN VERZORGING

Wil je één of meerdere van de vele prachtige pioenrozen
aan je tuin toevoegen, dan moet je met een aantal zaken
rekening houden. Zo mag je niet vergeten dat deze planten
een plaats verkiezen met veel zonlicht. Daarnaast hebben
ze een voorkeur voor een goed gedraineerde, kalkrijke
bodem, waarin niet eerder pioenen stonden, want daar
hebben ze een hekel aan.
Qua bemesting is het raadzaam om in het voorjaar
beendermeel en in het najaar wat zeewierkalk toe te
voegen. In het najaar, in de maand oktober, knip je dan weer
beter het loof van de kruidpioenen af. Houtpioenen mogen
daarentegen zeker niet teruggesnoeid worden. Zij
groeien namelijk verder op de al gevormde takken.

PIOENEN IN DE BLOEMSCHIKKUNST

De pioenroos is uitstekend geschikt om er mooie, rijke
boeketten meer volume en kleur mee te geven. Je haalt
er voordeel uit als je ze zo vroeg mogelijk op de dag snijdt,
wat trouwens geldt voor alle bloemen. ’s Nachts hebben
ze zich immers weer kunnen herstellen en volzuigen met
sap. Voor het verlengen van de bloemtijd in de vaas, snijd
je ze best als de bloem nog niet helemaal open is. Zorg
er verder voor dat je de stengel met een scherp mes of
schaar schuin afsnijdt en dat je water en vaas mooi proper
zijn. Dit alles zorgt ervoor dat je langer kunt genieten van
je mooie boeket.

BESCHERM JE TUIN
TEGEN ONKRUID
& ZOMERDROOGTE
Snoeien doet bloeien. Maar wat te
doen met al dat snoeiafval? Je kan
het natuurlijk naar het containerpark
brengen waar het zal worden
versnipperd.
Maar je kan er ook jouw eigen
tuin een plezier mee doen.
Versnipperd groenafval is ideaal als
bodembedekker in de border of als
compost voor tuinplanten. De perfecte
bescherming tegen kou, warmte en
uitdroging. Laat de warme zomer
maar komen.

Staat een pioen lang op dezelfde plaats, dan is het
aangeraden om haar eens te verplanten en op te
delen. Dit doe je het beste in het najaar. Zorg er
bij het opdelen voor dat elk deel minstens drie tot
vier ogen heeft. Let er bij het (ver)planten op dat
deze ogen net boven de grond uitkomen. Dat is de
vuistregel om nadien veel bloemen te krijgen. Verder
zijn het planten die weinig hinder ondervinden van
koude winters en warme, droge zomers.

Kruidpioen Paeonia hybride ’Tango’

PIOENENPRACHT AANSCHOUWEN

In de hoofdlaan van de Plantentuin van Merksplas
kan je de unieke collectie van 250 verschillende
cultivars van wijlen Guy Vervoort bezichtigen. Het
was zijn laatste wens dat zijn botanische erfenis
hier kan blijven verder bestaan.
Guy Vervoort stelt zorgvuldig een rijk gevuld boeket samen

De Plantentuin van Merksplas is open van
woensdag tem zaterdag van 13u tot 17u en op
zondag van 10u tot 17u.
Noteer zeker de begeleide pioenenwandeling met
Ivo Pauwels op 30 mei in je agenda.
Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ Merksplas vzw
Ossenweg 1 te Merksplas
www.plantentuinmerksplas.be
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Kiezen voor een versnipperaar van ELIET, is
kiezen voor een duurzame kwaliteitsmachine.
Onze geluidsarme versnipperaars zijn geschikt
voor zowel snoeihout als bladrijk groenafval.
Het eindresultaat zijn snelcomposterende
snippers, ideaal om te composteren of voor in
de bloemborder.

SCAN ME

MAESTRO CITY & COUNTRY

Eliet Europe | +32 (0)56 77 70 88
info@eliet.eu | www.eliet.eu

MINOR 4S

Ontdek ons breed assortiment aan versnipperaars op www.eliet.eu.
Je vindt er ook een lijst van al onze verkooppunten in jouw buurt.

