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De geoogste prei wordt via een klembandensysteem naar de horizontale rolcontainer, een trommel die langzaam ronddraait, getransporteerd. Daar wordt de prei, rechtopstaand, in de nylondoek ingerold.
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Arbeid optimaliseren is must
voor familiebedrijf

ig

Etienne De Storme en zijn zoon Wim zijn gespecialiseerd in de preiteelt. Om de bedrijfsvoering op hun flink

yr

uit de kluiten gewassen familiebedrijf te kunnen blijven
runnen, trachten ze die voortdurend te verfijnen (lees:

op

ze investeren in systemen die hun arbeidsdruk verlichten).

– Philippe Masscheleyn –

C

Etienne De Storme demonstreert tijdens
mijn bezoek trots de nieuwe automatische
preirooier waarin hij en zijn zoon vorig
jaar investeerden. Aan de ontwikkeling
ervan hebben ze, op vraag van constructeur Verhoest Marc, ook intensief meegewerkt. “De machine op ons bedrijf is
een heus prototype”, legt de nu 58-jarige
bedrijfsleider uit het Oost-Vlaamse Sleidinge trots uit. “De nieuwigheid zit hem
vooral in de manier waarop het geoogst
product wordt opgevangen. Dat gebeurt
niet in traditionele, rechthoekige bakken,
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maar in een horizontaal geplaatste rolcontainer. Bij het rooien, tilt de oogstmachine
de prei op onder de wortel, om die dan
– in tegenstelling tot bij andere oogstsystemen – net boven de borstels af te snijden
met behulp van naar binnen draaiende
ronde messen. Via een klembandensysteem wordt de prei vervolgens naar de rolcontainer, een langzaam ronddraaiende
trommel met een diameter van 225 cm
getransporteerd. Voor de beweging zorgt
een tandradaandrijving die zich boven de
trommel bevindt. Aan- en afkoppelen van

de rolcontainer neemt maar enkele ogenblikken in beslag. Naast de trommel hangt
een cassette met een nylondoek die heel
trekvast is en een lange levensduur heeft.
De prei wordt rechtopstaand in het doek
gerold.” Volgens Etienne was een van de
mindere punten van de nieuwe machine
dat het nylondoek onvoldoende strak
gespannen was, waardoor de prei niet
netjes werd opgerold. Tijdens de wintermaanden werden deze en enkele andere
kinderziektes verholpen, waardoor de
oogstmachine nu volledig operationeel is.

Voordelen op het veld
“We maakten de keuze om op ons bedrijf
niet met vreemde arbeidskrachten te
werken, maar dat heeft natuurlijk ook
zijn consequenties”, aldus de nuchtere
bedrijfsleider. “Om alle werkzaamheden
rond te krijgen, zijn we genoodzaakt om
een optimale arbeidsefficiëntie na te streven. De investering in de nieuwe automatische preirooier mag je in die context
zeker een voltreffer noemen. Een eerste
belangrijk voordeel is dat er maar 1 per-

Foto: Philippe Masscheleyn

Een goeie preiteler,
denkt aan …
Aandachtig toehoorder tijdens mijn bezoek
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aan het preibedrijf van de familie De Storme,
is Mario Lagrou, cropspecialist Prei Benelux

bij Syngenta Seeds. Hij zet graag voor ons een

er
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soon meer nodig is om de prei te oogsten.
De extra persoon die de prei in de bakken legt, sparen we met dit nieuwe systeem uit. Tweede voordeel is dat we aan
een hogere snelheid oogsten. Dit levert
ons een gevoelige tijdswinst op. Nog een
belangrijk voordeel is het merkelijk verschil in rooicapaciteit tussen het systeem
met de traditionele rechthoekige bakken
en dat met de rolcontainers. De capaciteit van 1 rolcontainer bedraagt ongeveer
600 kg geschoond product. Dit is zowat
een verdubbeling in capaciteit ten opzichte van het oogsten in de traditionele bakken. Dit levert ons eveneens heel wat tijdswinst op, omdat we minder vaak heen en
weer moeten rijden tussen het bedrijf en
het veld. Het lager aantal bewegingen op
het veld komt de bodemstructuur zeker
ten goede, zeker wanneer we bij minder
goede weersomstandigheden moeten
rooien. Op het vlak van kwaliteit heeft het
nieuwe systeem als voordeel dat er veel
minder bladbreuk voorkomt, dit omdat de
prei tijdens het volledige rooiproces rechtop blijft staan.”
Alle geoogste prei heeft als bestemming
de reo Veiling in Roeselare. “Drie keer
per week – op maandag, woensdag en
vrijdag – leveren we prei aan. Per marktdag oogsten we telkens 3000 à 4000 kg
prei.” Etienne merkt nog op dat de automatische preirooier eenvoudig en snel tot
een traditionele preirooier kan worden
omgebouwd. “Dit is vooral t p. 28

De zomerprei is geplant, nu komt de herfst- en later de winterprei aan bod.
De productievelden liggen zo goed als vast. Mario Lagrou geeft toch nog
enkele tips. “Wanneer je gronden huurt voor de teelt van prei, probeer dan
zo veel mogelijk mee te draaien in de rotatie van de landbouwer-verhuurder, en dit op langere termijn. Dit biedt voordelen voor beide partijen, zowel
wat de rotatie betreft als de bemestingstoestand van de grond. Een rotatie
van 1 op de 4 jaar prei is alvast beter dan 1 op 3. Hierbij kan je ook gemakkelijker de voorteelt opvolgen en de stand van dit gewas.”
“Voor de aanvang van de teelt is een grondontleding van belang”, gaat hij
verder. “Let ook op het koolstofgetal (C-getal) en de pH van de grond. Een

en

Foto: Philippe Masscheleyn

op een rijtje.

bo

aantal richtlijnen voor een geslaagde preiteelt

Bedrijfsleider De Storme (rechts op de foto)
legt Mario Lagrou, cropspecialist Prei Benelux bij Syngenta Seeds, de voordelen van de
automatische preirooier uit. Kleinzoon Jarne
heeft er ook wel oren naar.
goede organische bemesting zoals stalmest of compost is, in combinatie
met het gebruik van groenbedekkers, van groot belang voor het op peil houden van het koolstofgetal. Het gehalte aan organische stof is direct gerelateerd aan het vochthoudend vermogen van de grond. Bij zandgronden
is de organische stof als het ware een bindmiddel, en bij zware gronden
houdt dit de grond open en makkelijker bewerkbaar. Gronden met een laag
koolstofgetal zal je in een periode van droogte vlugger moeten beregenen.
Kijken we hierbij even terug naar vorig jaar, dan kwam bovenstaande duidelijk naar voren. Hou hiermee alvast rekening. Op percelen met zomer- en
vroege herfstprei is de mogelijkheid van beregenen gewoon een noodzaak.
Een goede pH van de grond is van belang voor de structuur van de grond,
met name voor de kalktoestand. Ook is de pH bepalend bij de opname van
Landbouw&Techniek 10 – 28 mei 2010 •
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p. 27 t heel interessant wanneer we
in de winter een grotere voorraad willen
rooien dan de 10 rolcontainers waarover
we momenteel beschikken.”

voedings- en sporenelementen en ook bij de mineralisatie van de grond,
wat er tijdens het seizoen vrijkomt uit de organische stof.”

Droog opkweken of niet?
Lagrou raadt aan om de preiplanten bij de opkweek niet te laten afzien.
“Je laat ze best niet te droog worden. Preiplanten zijn geen koolplanten
die moeten afgehard worden. Een goed doorgroeiende preiplant zal op het
productieveld veel beter starten en dit geeft het minste risico op stilstand
en het toeslaan van fusarium. Indien noodzakelijk kan je altijd een lichte
bijbemesting doen met kalknitraat en/of potasnitraat. Het is ook niet de
bedoeling om de preiplanten te weelderig te laten groeien. Dit zal problemen geven met ‘omvallen’. Bovendien zijn te weke planten gevoeliger voor
ziektes. Kortom, de gulden middenweg is nog altijd de beste.”

Minder arbeid op het bedrijf

Fusarium voorkomen
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De ene variëteit is beter bestand tegen fusarium dan de andere. “Dit is
onder andere gerelateerd aan het volume wortel dat een ras aanmaakt”,
aldus Lagrou. “Maar door volgende teeltmaatregelen na te leven, heb je
meer kans om fusarium te voorkomen. Een eerste vereiste is dat je de preiplanten bij de opkweek laat doorgroeien en ze gezond houdt, ook de wortel.
Plant geen oude planten. Het motto is: ‘beter te jong dan te oud’. Tracht de
grond onder goede omstandigheden te bewerken en niet wanneer die te nat
is. Een goede bodemstructuur is van het grootste belang. Zorg bij het planten met een plantmachine dat de plant vastzit en niet in een holte steekt.
Bij het ponsen is het aangewezen om dit niet onder natte omstandigheden
te doen. Voorkom ook het dichtsmeren van de ponsgaten. Ten slotte is het
belangrijk om voor het planten Topsin m in te zetten. Denk eraan dat dit
middel enkel erkend is als middel om de planten in te dompelen.”

Wortelstimulerende middelen
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Fosfor (fosfaat) is bij de teelt van prei van groot belang voor de wortelontwikkeling. “In veel gronden is fosfor aanwezig, maar niet in opneembare
vorm. Vandaar dat het toedienen van fosfor bij het planten gunstig is voor
het stimuleren van de wortelaanmaak. Reeds enkele jaren is app (ammoniumpolyfosfaat) gekend als middel dat gebruikt wordt bij het aangieten.
Onderzoek leert ons dat aangieten van de prei met app aan een dosis van
50 l/ha direct na het planten (opgelost in water) het beste resultaat geeft.
Bij hogere doseringen is het risico op wortelverbranding of remming van
de groei te groot.”

Herbicidenbehandeling
“Kort na het planten een herbicidenbehandeling uitvoeren, wanneer de
ponsgaten niet mooi dicht zijn, moet je vermijden. Sommige herbiciden
belemmeren de groei sterk als ze in contact komen met de wortel. Gebruik
bodemherbiciden ook alleen wanneer de bodem vochtig is, anders hebben
die totaal geen werking. In een droge periode kan beregenen vooraleer te
spuiten een oplossing bieden. Zijn de weerberichten minder gunstig en
voorspelt men veel regen, dan is het beter om nog even af te wachten.
De regen drijft het middel naar de wortel en belemmert de groei en in het
slechtste geval zorgt het voor ‘wegval’.” r
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Lagrou adviseert om bij het ploegen van de grond niet te diep te gaan.
“Hierdoor breng je ‘slechte’ grond boven en dit belemmert de groeistart.
Leg ook niet te grote stukken ineens plantklaar als het heel droog en warm
is, maar tracht zo kort mogelijk na het plantklaar leggen te planten. Laat de
grond niet uitdrogen. Leg de grond niet te fijn, want dit kan verslemping
teweegbrengen na een hevige bui. Bij het planten van de prei is het van
belang dat de wortel niet in een holte terechtkomt, maar wel stevig in de
grond zit. Let er ook op dat je bij het ponsen de gaten niet dichtsmeert. Dit
belemmert het dichtstromen van de gaten na het planten en aangieten. Bij
het telen op ruggen is het dan weer van groot belang dat de ruggen niet
worden gemaakt onder natte omstandigheden. In zogenaamde ‘gemetste’
ruggen ontbreekt de nodige zuurstof, die essentieel is voor een goede wortelontwikkeling. Is het bij het planten heel warm en droog – zoals vorig
jaar – dan kan het verstandig zijn een tweede keer aan te gieten.”
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Hoe goed planten?

Foto: Philippe Masscheleyn

Bij het schonen van de prei ontrolt de rolcontainer en draait het nylondoek in de
omgekeerde richting terug op in de cassette (zie foto hieronder). “De prei komt auto-

Het marktklaar maken van de prei houdt
Etienne liever in eigen handen. “Marktklaar
maken moet je zelf doen, om je kwaliteit te
bewaken. Ongemotiveerde vreemde arbeidskrachten kunnen je heel veel geld kosten.”

matisch op de schoningslijn terecht, wat
ons weer een arbeidsbesparing oplevert
omdat we geen persoon moeten inzetten
om de prei op de schoningslijn te leggen.
De prei komt van tussen de nylondoeken
zoals hij is ingerold, met andere woorden
ook hier is er van bladbreuk geen enkele
sprake.” r
Tijdens de Dag van de Landbouw, op zondag 19 september, ben je van harte welkom op het bedrijf van Etienne en Wim De
Storme. Blikvanger wordt zeker de nieuwe
automatische preirooier.

