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Plantprei,
de toekomst opeen rijtje
ing. P.vanAsperen en ing. B.M.A.Kroonen-Backbier, PAV-Lelystad

Consument en overheid stellen voortdurend hogere eisen aandekwaliteiten deproduktiewijze vanprei.
Een milieuverantwoorde en rendabele teelt vraagt steeds meer vakmanschap. Het bedrijfssystemenonderzoek
vanhet PAV probeert deze vragen en eisen zo goedmogelijk tecombineren in eentoekomstgerichte teelt.
In dit artikel wordt voorplantprei zowel hetstreefbeeld alsdehuidige stand vanzaken weergegeven.

RASSENKEUZE EN UITGANGSMATERIAAL
Geslaagde teelt
Rassenkeuze is een hulpmiddel bij het voorkómen van
ziekten en verminderen van het gebruik van chemische
middelen. Bij papiervlekkenziekte zijn de verschillen in
gevoeligheid tussen rassen klein. Purpervlekken, fluweelvlekken en roest zijn wel enigszins rasafhankelijk. Het
zaadbedrijfsleven heeft tot op heden echter nog geen
hoog resistente rassen aangeleverd. Kies daarom een ras
dat qua ziektedruk het beste past. Gebruik uniform en
ziektevrij uitgangsmateriaal. Direct aangieten na het
planten zorgt voor een goede weggroei. Dat is de basis
van een geslaagde teelt.
Inkorten
Ervaringen met het inkorten van blad en wortels zijn
wisselend. Inkorten van wortels verbeterd de hergroei
van de wortels en daarmee de aanslag. Planten met ingekort blad staan sneller overeind. Dat vervroegt de moge-

lijkheden voor mechanische onkruidbestrijding, maar
vergroot de vatbaarheid voor ziekten omdat de snijvlakken nieuwe invalspoorten voor ziekten zijn.
Hybriden
Hybriden worden de laatstejaren steeds vaker geteeld
vanwege de grotere uniformiteit van het uitgangsmateriaal en de hoge opbrengst met een uniforme kwaliteit.
Het opgericht blad is een voordeel bij mechanische
rooien en mechanische onkruidbestrijding, maar een
nadeel bij de bestrijding van plagen.Andere voordelen
van de nieuwste hybriden kunnen zijn een donkere
kleur, verhoogde tolerantie tegen purpervlekken en
makkelijk schonen.
Dit alles weegt op tegen de hogere prijs van het plantgoed.

MATIG D E S T I K S T O F B E M E S T I N G
Een gerichte bemesting is de basis voor kwaliteitsproduktie en het beperken van stikstofverliezen. Prei is een
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matige stikstofbenutter en de teelt vindt plaats in de
herfst, waardoor de kans op uitspoeling van stikstof door
veel neerslag reëel is.Samen met de "luxeconsumptie"
die nodig is om de donkere blauwgroene kleur te krijgen die de afnemer wenst, leidt dit tot hoge restvoorraden Nmin na de oogst. Deze zijn vaak hoger dan 70
kg/ha op klei en 45 kg/ha op zand.Waarden die
gerelateerd zijn aan de uitspoelingsnorm van 50 mg
nitraat/l in het bovenste grondwater. Dit dwingt tot
nadenken over de mestsoort, bemestingstijdstip en de
plaatsing van mest. Gebruik het stikstofbijmestsysteem
(NBS) om de stikstofverliezen te beperken. Bij NBS
hoort frequent meten en telkens kleine beetjes toedienen. Daardoor kan goed worden ingespeeld op de
actuele situatie. Proeven met fertigatie en het gebruik
van Cultan tonen aan dat er perspectieven zijn voor
verdere beperking van stikstofverliezen. De stikstofnalevering van een groenbemester of stikstofbindende
voorvrucht wordt van de startgift afgetrokken.

PAK O N K R U I D A A N M E T T A N D E N ,
VINGERS EN VOETEN
Bestrij'dingseffect

Het aantal herbiciden met een toelating in prei wordt
steeds kleiner. Maar ze zijn ook lang niet altijd nodig.
Recent PAV-onderzoek met vingerwieders en torsiewieders in beddenteelten plantprei toont aan dat het
onkruidbestrijdingseffect goed is.Met name op zandgrond. In deze proef werd ca 93%van het onkruid bestreden met "wieders" in combinatie met schoffels, tegen
99% bij een standaard chemische aanpak. De opbrengst
van alle objecten was gelijk. Ook eggen en schoffelen
kan goed in prei. Samen met de eerder genoemde wieders zijn er qua werking van de machines nu ruim voldoende mogelijkheden de onkruidbestrijding volledig
mechanisch uit te voeren.

Capaciteit
Probleem is nog de capaciteit. Bij een zelfde breedte van
de onkruidbestrijdingswerktuigen als van de plantmachine is de capaciteit beperkt. Zorg dat de rijenafstanden
van de plantmachine en de onkruidbestrijdingswerktuigen gelijk is zodat er geen problemen ontstaan met aansluitrijen. Een vlak plantbed is van groot belang, omdat
hierdoor de bewerkingsdiepte van de schoffel en wieder
beter af te stellen is.Het beste effect wordt bereikt door
zo snel mogelijk na het planten op zo klein mogelijk
onkruid te beginnen en de bewerkingen regelmatig te
herhalen.
Vroeg starten
Vroeg starten geeft tevens de ruimte om tijdens een
periode van nat weer de bestrijding enkele dagen uit te
stellen zonder dat het onkruid te groot wordt. Bij winterteelten kan na de laatste schoffelbewerking een
volveldsbespuiting uitgevoerd worden om later veronkruiding in herfst en voorjaar te voorkomen. Wanneer
chemisch bestreden wordt kan met een Lage Dosering
Systeem (LDS) een effectieve bestrijding met een
beperkte actieve stof inzet uitgevoerd worden. Met de
MLHD-methode kan de inzet van fotosyntheseremmers,
zoals Lentagran WP, geoptimaliseerd worden.

Z I E K T E N E N P L A G E N B E S T R I J D E N IS
MEER D A N SPUITEN
Gezonde teelt
Voorkomen is beter dan genezen. In de preiteelt zijn
beide echter problematisch. Op gespecialiseerde preibedrijven is de zomerprei al weer uitgeplant voordat de
laatste winterprei is geoogst. Een waar paradijs voor
ziekten en plagen die overleven op gewasresten, zoals
purpervlekken, roest, zwarte strepenziekte en de preimot.Werk gewasresten daarom zeker tijdig en goed in.

Afb. 2.Voorkomen isbeter dangenezen.Purpervlekken overleven opgewasresten enin degrond. Werkgewasresten tijdig engoed in.
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Tabel1.Locaties bedrijfssystemenonderzoek metplantprei.
locatie
't Kompas

regio + grondsoort
noordoostelijke dalgrond

MeterikseVeld

zuidoostelijke zandgrond

O m gezonde prei te telen is bovendien ruimte nodig,
want een vruchtopvolging van minstens 1 op 3 is vereist
om teeltgebonden problemen het hoofd te bieden. De
sporen van papiervlekken, purpervlekken en Fusarium
overleven in de grond. Dat geldt ook voor de poppen
van trips en uienvlieg.
Papiervlekken kunnen alleen preventief bestreden worden.
De middelkeuze is afhankelijk van het gewas en de weersomstandigheden en -voorspelling.Betere handvaten zijn
nog niet beschikbaar.Afdekken van de grond met stro is
economisch niet verantwoord en praktisch moeilijk inpasbaar.Voor purpervlekken is een goede weggroei en ongestoorde vervolggroei de belangrijkste preventieve maatregelen. Roest wordt bestreden zodra het aangetroffen
wordt. Houdt na een bespuiting de plek in de gaten om te
bepalen of een herhaalde behandeling noodzakelijk is.
Afwisseling
Bij de plaagbestrijding moeten middelen afgewisseld
worden om resistentie te voorkomen.
De preimot kan gesignaleerd worden met feromoonvallen en gelokt met een vanggewas.
Bij trips kan geleide bestrijding met vangplaten en waarschuwingssystemen, en in de toekomst zaadcoating, een
oplossing zijn om tot een goede bestrijding met minder
middel te komen. Zaadcoating beschermt tijdens de
opkweek en tot ca een week na planten.
Rijentoepassingen i.p.v. volveldsbespuitingen aan het
begin van het seizoen verlaagd de inzet aan middelen en
verhoogt de effectiviteit. Ook hier is grondbedekking
weer een te dure en te bewerkelijke optie. Omdat alle
insecten zo snel mogelijk de schacht van de prei in willen en van daaruit de meeste schade doen, is veel controleren en op het juiste moment spuiten een vereiste.
Het computerprogramma Gewis helpt om het beste
spuitmoment te bepalen afhankelijk van het weer.
Aaltjes
Aaltjesschade kan voorkomen worden door niet continue prei te telen, maar minimaal een 1 op 3 vruchtwisseling aan te houden. Schade door Pratylenchus penetrans
kan milieuvriendelijk voorkomen worden door een teelt
van Tagetus patuia in de vruchtwisseling op te nemen. De
Tagetes moet minstens drie maanden groeien om tot
een goede bestrijdende werking te komen.
Kies middelen met minimale neveneffecten
Bij de middelkeuze is niet alleen de werking tegen de

teeltwijze
laat herfst, begin juni-oktober
laat herfst, halfjuni-november
laat herfst, eindjuni-begin december
prei zomer
prei laat herfst, half juni-oktober
prei laat herfst, 2e helft juni-november
prei winter
prei laat winter

belagers van de teelt van belang,maar ook de emissie naar
de omgeving (Blootstellings Risico-Index = BRI-lucht,
-bodem en -grondwater) en de mogelijke schade aan
bodem- en waterleven (MilieuBelastingPunten = MBP).
De consument en overheid willen hier inzicht in. Steeds
meer middelen die hoge emissie en/of schade veroorzaken zijn niet langer toegelaten. Daardoor worden correctiemogelijkheden schaarser en is het belangrijk dat
iedere bespuiting slaagt.
ERVARINGEN O N D E R Z O E K GUNSTIG
Op twee locaties van het bedrijfssystemenonderzoek
wordt sinds 1997 plantprei geteeld in het bouwplan
(tabel 1).Hier wordt geprobeerd zoveel mogelijk milieuvriendelijke alternatieven te onderzoeken en in praktijksituaties in te passen. Op 't Kompas (KP) wordt 8% prei
geteeld naast fabrieksaardappel, suikerbieten en granen.
Op MeterikseVeld (MV) liggen een aantal preibedrijven
in een 1 op 3 rotatie. Naast prei wordt aardbei, kropsla,
chinese kool, knolvenkel en bospeen geteeld. De
opbrengst wijkt doorgaans niet af van de opbrengsten
die in dezelfde regio behaald worden.
Hoge Nmin-november
Ondanks een laag stikstofoverschot (KP 37 kg N / h a en
MV - 2 0 kg N/ha) blijkt de Nmin november ver boven
de normlijn van 45 kg N / h a te liggen (figuur 1). De
waarden voor 1998 zijn niet representatief omdat er
door overmatige regenval veel stikstof was uitgespoeld.
De Nmin november heeft een directe relatie met N-uitspoeling.Vanwege deze hoge Nmin is het noodzakelijk
de N-bemestingsstrategie aan te passen. Daarom wordt
geëxperimenteerd met fertigatie, Cultan en zullen meer
groenbemesters ingezet worden.
Onkruid de baas
Op 't Kompas wordt de onkruidbestrijding volledig
mechanische uitgevoerd. Hoewel de onkruiddruk hoog
is wordt het gewas met (aanaardend)schoffelen, eggen,
vingerwieden en gemiddeld 14 uur/ha handwiedwerk
schoon gehouden. Op Meterik is gekozen voor mechanische bestrijding in combinatie met een Lage Dosering
Systeem van herbiciden. De inzet van herbiciden blijft
hierbij zeer beperkt. Zie figuur 2.
Schade en milieubelasting
Bij de bestrijding van ziekten en plagen wordt veel aandacht besteed aan preventieve maatregelen zoals rassen-
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Figuur1.Nmineraal november (aan hetbegin vanhetuitspoelingsseizoen) in relatie totdenormlijn van45 kgN/ha voor zandgronden waarboven de
uitspoelingsnorm van50 mgnitraat //grondwater overschreden wordt. KP = 'tKompas, MV =Meterikse Veld.
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Figuur 2.Aantal bewerkingen nodig voor deonkruidbestrijding, chemisch enmechanisch,gemiddeld 1997 t/m 1999. Bovendekolommen staat het
aantal uren handwieden. KP = 'tKompas, MV =Meterikse Veld.
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Figuur 3.Aantal bespuitingen tegen ziekten en plagen,gemiddeld 1997 t/m 1999. KP = 'tKompas, MV =Meterikse Veld.
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keuze, uniform en ziektevrij uitgangsmateriaal en goede
groei-omstandigheden. In het Zuidoostelijk zandgebied
is de druk van ziekten en plagen hoger dan op de
Noordoostelijke dalgronden waardoor vaker bespoten
wordt (figuur 3).
De benodigde inzet van met name de fungiciden en
insecticiden veroorzaakt een hoge milieubelasting.
Previcur geeft een hoge emissie naar de lucht. Per
bespuiting verdampt 95% van de actieve stof. Folicur en
Eupareen spoelen zeer sterk uit naar het grondwater.
Folicur overschrijdt per toepassing 3 maal de uitspoelingsnorm van 0,1 ppm per liter. Eupareen overschrijdt
deze norm in het najaar per toepassing zelfs 30 maal!
Decis en Eupareen zijn zeer schadelijk voor het waterleven en overschrijden de norm van 10 MBP-punten
per toepassing resp. 11 en 22 maal. Recent is er een
nieuw preventief fungicide toegelaten tegen bladvlekkenziekten, Kenbyo. De bestrijdingsresultaten van
Kenbyo zijn beter of vergelijkbaar met de standaardmid-

delen. De emissie- en schaderisico's lager, maar nog niet
laag genoeg om schade aan waterleven en uitspoeling in
het najaar te voorkomen.
Toekomst een uitdaging
Prei is met een oppervlakte van ca 4000 hectare een
belangrijke teelt in Nederland. Helaas is het een
milieubelastende teelt. Zowel ten aanzien van de
bemesting als de gewasbescherming. Er liggen oplossingen in het verschiet. Sommigen dichtbij zoals NBS,
fertigatie en Cultan voor een gerichte bemesting met
minder uitspoeling. Ook mechanische onkruidbestrijding is technisch mogelijk. Op de middellange termijn
zal de bestrijding van trips verbeterd worden door
geleide bestrijdingssystemen en zaadcoating. Een
probleem wat alleen op de lange termijn opgelost kan
worden in de milieubelasting door fungiciden. Als alle
preventieve maatregelen genomen zijn biedt alleen de
toelating van nieuwe minder milieu belastende
middelen uitkomst.
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Afl. 3. Bij eenzelfdebreedte van deschoffel alsvan deplantmachine is decapaciteit beperkt.

