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nieuwigheden in prei en courgette heeft de zaadverede-

vingen. Daarom gebeurt de beoordeling
bij het schonen van nieuwe rassennummers in onze veredeling met de chronometer. Zo zien we meteen welk ras erbovenuit steekt.”

laar in petto? Op Agriflanders hadden we daarover een

‘Easy to clean!’
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gesprek met Mario Lagrou en Christoph Deraeve, pro-
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ductspecialisten bij Syngenta.
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“Prei is voor de boer, vergeleken met
akkerbouwgewassen, een vrij dure teelt”,
zet Mario Lagrou , crop specialist prei Bene
lux, meteen de toon van het gesprek. “Een
preiteler heeft al snel 7000 tot 9000 euro
per ha onkosten vooraleer hij kan beginnen rooien en schonen. De 2 grootste variabelen om de kostprijs in de preiteelt te
drukken en rendabel te kunnen telen, zijn
de opbrengst per hectare en de snelheid
van schonen (kg/man/uur) zonder toegevingen te doen op gebied van kwaliteit.
Daarom is het schonen van prei van groot
belang; het bepaalt 30 tot 50% van de kostprijs.” In vergelijking met Nederland telt
ons land vooral relatief kleine preitelers.
“Terwijl het percentage kleine preitelers in

– Jan Van Bavel –

België steeds afneemt, neemt hun gemiddelde bedrijfsoppervlakte lichtjes toe”,
zegt Mario Lagrou daarover. “Een gemiddeld preibedrijf in de Benelux is ongeveer 6 ha groot. Uiteraard zijn er extremen, gaande van slechts een paar ha tot
meer dan 100 ha. Feit is dat de preiteelt
steeds professioneler wordt. Daarom is
het voor Syngenta heel belangrijk dat, als
we nieuwe rassen op de markt brengen,
ze voldoen aan kwaliteitseisen, potentieel
hebben (kilo’s geven) en makkelijk kunnen worden schoongemaakt. Deze laatste
voorwaarde wordt steeds belangrijker, in
zoverre dat als rassen niet gemakkelijk
schonen, we ze gewoon niet op de markt
brengen. Op dat vlak doen we geen toege-

Gemakkelijk te schonen rassen kenmerken zich door het ontbreken van een
knobbel, een rechte schacht, de structuur,
flexibiliteit en stand van het blad, en het
achterwege blijven van doorzichtige vliesjes aan de schacht tegen de wortelplaat.
De lijn ‘Easy to Clean!’ die Syngenta sinds
vorig jaar voor de versmarkt voert, realiseert een 15% hogere arbeidsprestatie dan
standaardrassen. De preirassen Levis, Delmas en Antiope (allen voor de versmarkt)
vallen onder deze lijn. “Levis is een ras
met een optimaal arbeidsrendement dat
vooral in de maanden augustus, september en oktober wordt geteeld”, vervolgt
Mario. “In dit segment steekt het er qua
schoningsgemak bovenuit ten opzichte
van andere rassen. Nieuwe rassen zullen
we dan ook pas op de markt brengen als
ze net zo goed als Levis kunnen worden
geschoond. Ook onze rassen Delmas (een
zeer opgerichte herfsthybride) en Antiope
(met een aantrekkelijke presentatie) zijn
zeer vlot te schonen.”
Landbouw&Techniek 02 – 28 januari 2011 •
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Syngenta innoveert voortdurend in de veredeling, teelt
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“Met onze ‘Easy to Clean!’-lijn willen we
preitelers ertoe aanzetten om te werken
aan hun kostprijs en zo een goed rendement te halen. Als teler is het belangrijk
om alle kosten eens op een rijtje te zetten
en na te denken over wat je kan doen om
je bedrijf rendabel te maken. Zo wordt er
op sommige bedrijven heel wat heen en
weer gelopen, tot honderden keren per
dag. Dat kost allemaal geld. De inzet van
een rollerbaan is op die bedrijven dan
ook het overwegen waard. We merken
dat producenten die met personeel werken, sneller geneigd zijn om zo’n evaluatie te maken dan telers die enkel kunnen
terugvallen op hun familie. Ondanks het
feit dat sommigen een meerprijs kunnen
halen in een nichemarkt, blijft prei nog
steeds een bulkproduct.” Volgens Mario
zal schaalvergroting in de preisector zich
de volgende jaren nog sterker manifesteren. Hij raadt telers dan ook aan zich af te
vragen of hun bedrijf het wel aankan om
sterk in prei te groeien. Je moet immers
met veel factoren rekening houden. Zo
kan het weer roet in het eten gooien, bijvoorbeeld in de periode half juni tot half
juli, wanneer een groot deel van de herfsten winterprei wordt geplant. Als het dan
een week hard regent, kom je onvermijdelijk in de problemen. Risicospreiding is
dus van groot belang.
Voor 2011-2012 komen er in de ‘Easy
to Clean!’-lijn nog de rassen sg1683 voor
de herfstteelt en por726 voor de oogst in

Bo

Werken aan de kostprijs

er

‘Easy to clean!’-preirassen van Syngenta
verlagen de arbeidskosten en verhogen het
werkplezier doordat ze bijzonder gemakkelijk
pellen.
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proeven die in België werden uitgevoerd
dat het ras Quine goede resultaten behaalt
en vooral indruk maakt, dankzij zijn sterkte tegen virussen en langere houdbaarheid dan andere rassen”, vertelt Christoph
Deraeve, crop specialist vegetables Benelux.
“Quine komt het best tot zijn recht in de
zomer- en herfstteelt en wordt vooral in
Engeland en België geteeld.
In buurlanden als Engeland, Frankrijk
en Duitsland heeft Syngenta soms de
grootste marktaandelen met nieuwere rassen, die een goede opbrengst combineren
met een zeer hoge resistentie tegen virussen. Zo is er het nieuwe, hoogproductieve
ras Milos (cv3963), dat al vroeg kan worden geteeld en schitterende proefresultaten behaalde in Frankrijk. Verder komt
Cronos het best tot zijn recht in de vroege
teelten en is Naxos het grootste ras dat in
Centraal-Europa (Duitsland, Zwitserland
en Oostenrijk) wordt verbouwd. Naast zijn
sterkte tegen virussen is Naxos ook heel
sterk tegen cladosporium. Al deze rassen
zijn intermediair resistent tegen echte
meeldauw en het komkommermozaïek-,
watermeloenmozaïek- en courgettegeelmozaïekvirus.”

C

Het courgetteras Quine is sterk tegen virussen
en lang houdbaar.
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december-januari bij. Het rassenassortiment van Syngenta voor de industriemarkt bleef de laatste jaren onveranderd.

Speerpunten bij courgette
Bij courgette zijn resistentie tegen virussen en de lange houdbaarheid de voornaamste speerpunten van Syngenta. “De
voorbije jaren bleek al uit verschillende

Voor de industrieteelt blijft Supremo,
dat een heel hoge productie geeft en resistent is tegen het komkommermozaïekvirus, een vaste waarde bij Syngenta. Daarnaast wordt dit jaar het nieuwe ras cv3722
beproefd; een Supremotype dat langer
rechtop blijft en alle bovengenoemde
resistenties heeft. r

