
Prei anno 2017

• Overzicht teeltseizoen
• Moeilijkheden 
• Knelpunten
• Actualiteiten 2018
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Winterteelt 2016 – 2017
• Januari - februari: 

 Lage opbrengsten 

 Vorst in januari en begin feb -> schade beperkt, weinig wette vlekken, wel wat productieverlies 

 Veel bleke en zwakke prei > arme percelen

 Hergroei vanaf 20 feb

• Maart: 
 Veel groei, tegen eind maart veel zware prei

 Soms te weinig vast 

 Veel laat geplante prei die ook later oogstklaar was 

 Stokvorming blijft vrij beperkt (1 – 5 cm eind maart) 

> stress door droge zomer 2016 > rasverschillen

• April
 Droog, fluffy prei > beregenen noodzakelijk

 Rooien voor frigobewaring: vanaf 10 april 

• Frigo
• Vrij goede Q





Droogtekaarten



Plantenopkweek

• Veelal zeer goed verlopen

• Grote inspanningen gevraagd om voldoende te beregenen

Problemen:

• Heat cancer

• Grassen worden een groter probleem

• Tripsproblematiek, nog nooit eerder gezien in zaaibedden



Plantenopkweek – heat cancer

= het afbranden van plantjes net boven de grond

‘blijven achter al opgedroogde witte draadjes, terwijl het ongdergrond gedeelte er nog intact 
uitziet’

• Risico bij warme dagen in het voorjaar

• Felle lichtinstraling

• Zoutgehalte van de bodem (serres!)

-> voldoende luchten

-> weinig zoute meststoffen gebruiken

-> serres spoelen 



• Koude start

• Beperkt wat roest op planten onder vliesdoek

• Al vroeg tripsen aanwezig; eind mei heel veel trips aanwezig

• Veel water gevraagd

• Geschakelde groei, maar weinig schotvorming

Zomerteelt



Herfstteelt

 Droogte tijdens planten -> trage weggroei

 Soms problemen om ruggen te trekken

> voorteelt

 Aangieten vraagt grote hoeveelheden water

 Nadien blijvend droog

 Trips: 20 - 30 tripsen of meer per plant.  

Na een behandeling nooit 100 % afdoding te zien



Herfstteelt
 Onkruid moeilijk te bestrijden

 Weinig werking van bodemmiddelen

 Contactherbiciden dienen hoog gedoseerd t worden om voldoende 
effect te hebben op afgehard onkruid

 Plaatselijk kleine hoeveelheden neerslag in aug zorgt voor nieuw 
onkruid

 Vanaf begin okt beperkt wat PsP en papiervlekken

 Lichte prei



Droogte



Winterteelt
 Moeilijke plantomstandigheden blijven aanhouden

 Trips blijft lastig tot voldoende neerslag valt

 Regen komt in sept / okt / eind okt, en zorgt voor felle groei daar waar vroeg neerslag gevallen is

Hoge hoeveelheid neerslag in het najaar zorgt voor slijtage

Bijkomend nog de vorst..



- Rassenkeuze
- Preventieve aanpak blijft meest én enige efficiënte!
- Wanneer curatief moet ingegrepen worden:

- Snel reageren
- Combi van middelen maken én afwisselen van familie 

van AS
meerdere behandelingen nodig!

- Niet te verwarren met PsP

Roest



Preivlieg



Grassen:

- bodemmiddelen werken op voorwaarde dat voldoende vocht aanwezig

- bij droogte aangewezen op correctiebespuitingen

- Eloge: erkenning 0,5 L/ha 1 toepassing

- Select Prim in de toekomst?



Grassen op zaaibed:

- oppassen met gebruik van Frontier Elite

- gebruik is afgeraden, zéker in zwaardere gronden





Bedankt voor uw aandacht!

Met dank aan PCG


