Februari

Mechanische onkruidbestrijding

•

•

•
•
•

bodemanalyses geven bruikbare informatie over de aaltjestoestand in de
bodem
kennis van aaltjestoestand is vooral van belang bij plantenopkweek en
ter plaatse gezaaide prei
bodemvruchtbaarheidscijfers zijn maximaal 4 jaar actueel
definitieve rassen- en perceelskeuze moeten bekend zijn

Bemesting op maat

•

•

•
•

voor de start van het gewasbeschermingsseizoen moet de spuitapparatuur
in goede staat zijn
driftarme spuitdoppen en kantdoppen beperken de milieubelasting van
gewasbeschermingsmiddelen
een ruime teeltvrije zone langs watergangen voorkomt schade aan
het waterleven

Grondbewerking en bemesting

Gewasresten onderwerken

• mest uitrijden en de grond bewerken als de omstandigheden
het toelaten
• na ploegen is de onkruiddruk gemiddeld lager dan na spitten
• bij hergroei van winterprei is bestrijding van papiervlekkenziekte niet meer zinvol

•
•
•

kans op papiervlekkenziekte neemt toe als het weer omslaat
laatste onkruiden verwijderen om onkruiddruk voor volgend jaar te
beperken
gewasresten goed en tijdig onderwerken is een belangrijke bedrijfshygiënische maatregel

Gezond uitgangsmateriaal

Zaadvorming muur

•

•

•
•

op tijd beginnen met de onkruidbestrijding voorkomt later in het
seizoen veel wieduren
gezond uitgangsmateriaal uit de opkweek vormen de basis voor een
succesvolle gewasbescherming
oude preipercelen zijn belangrijke infectiebronnen
schade door de preivlieg is pas eind april te verwachten, eerder
bestrijden heeft geen zin

•
•
•

rassenproeven geven informatie over de rassenkeuze voor volgend
teeltseizoen
voorkom zaadvorming van muur
papiervlekkenziekte moet onder controle zijn
gewasbeschermingsmiddelen presteren minder bij lagere temperaturen

Op tijd oogsten

•

•

•
•
•
•

een goede bestrijding van roest in zomerprei beperkt de ziektedruk in
latere teelten
een vals zaaibed vereenvoudigt de onkruidbestrijding
start bestrijding van trips
planten die vlot weggroeien zijn het beste bestand tegen Fusarium
larven van de preimot kunnen vanaf de tweede helft van mei schade
veroorzaken

•
•

met de perceelskeuze begint de geïntegreerde gewasbeschermings
strategie (voorvrucht, structuur, onkruid, ziektedruk,
grondwaterstand, vochtvoorziening, etc)
een goede bodemanalyse verdient zichzelf terug
op tijd oogsten voorkomt narigheid met aantastingen
door secundaire schimmelziekten

Rassenkeuze

•

•

•
•

adviessystemen op basis van weerpalen zijn een hulpmiddel voor
het bepalen van de beste spuitmomenten
machines met aanhangende grond geven verspreiding van
Pseudomonas
zowel mechanisch als chemisch geldt dat op tijd beginnen
met de onkruidbestrijding het beste resultaat geeft

•
•

bedrijfs- en kostprijsvergelijkingen met collega’s geven beter
inzicht in eigen teeltresultaten
overleg rassenkeuze met teeltadviseur
geef rassenkeuze op tijd door aan plantenkweker

De preikalender is een product dat voortkomt uit de projecten ‘Ruimte voor Groenten’ en ‘Telen met toekomst’.
Meer informatie: www.lto.nl/projecten/ruimtevoorgroenten en www.telenmettoekomst.nl

December

Adviessystemen

November

Vlot weggroeien

Oktober

April

•
•
•
•
•

een te hoog bemestingsniveau maakt preigewas gevoeliger voor
Pseudomonas
bij een vlotte groei zijn preiplanten beter bestand tegen tripsaantastingen
trips heeft een hekel aan beregenen
op tijd beregenen voorkomt groeistagnatie van het gewas
warme, vochtige nachten verhogen de kans op Alternaria
bestrijding van Alternaria op tijd beginnen

September

Mei

•
•

Controle spuitapparatuur

•

Juni

•

regelmatige gewascontrole voorkomt onnodige verrassingen tijdens
de teelt
gezond uitgangsmateriaal is de beste basis voor een goede tripsbestrijding
houdt waar mogelijk rekening met de milieubelasting van middelen
benut droge omstandigheden voor het uitvoeren van mechanische
onkruidbestrijding

Augustus

Maart

Aaltjestoestand in de bodem

Juli

Januari
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