
  

 

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instru-

ment ter beheersing van ziekten en sleet. In 2017 ging het seizoen 

droog van start en waren trips en roest sterk aanwezig. In de winter-

prei haalde de biologische Cherokee een prima resultaat naast refe-

renties Aylton en Pluston.  

Deze rassenproef biologische winterprei ging in zeer droge omstandig-

heden van start. Vanaf half augustus werd het vochtiger en kon de 

prei doorgroeien. Trips was prominent aanwezig en in de herfst zorg-

de ook roest voor gewasschade. De winter verliep normaal en de prei 

werd uiteindelijk onder natte omstandigheden geoogst. Een gemid-

delde marktbare opbrengst van 23,5 ton/ha werd behaald. De kwali-

teit was goed. Opvallend in de resultaten van de verschillende rassen 

is de grote overeenkomst met het seizoen 2016. 

De in biologische zaadvorm verkrijgbare Cherokee is eerder een 

herfstprei maar kon in deze omstandigheden toch de beste op-

brengstresultaten neerleggen. Pluston is eveneens bio verkrijgbaar en 

presteerde gemiddeld. Aylton had een goede groeikracht in het veld 

en scoorde ook gepeld in de bak goed. Het is wel opletten voor schot. 

Keeper is opnieuw een donkere en (uitgezonderd van Colletotrichum) 

gezonde, sleetvaste prei met mooi opgericht blad. De stam is wel kort. 

Navajo lijkt te ziektegevoelig geworden voor de biologische teelt. 

 

Een droge start van het seizoen 

Alle rassen waren hybriden en voor Cherokee en Navajo werden bio-

logische zaden aangeboden. Er werd op 3 april in open lucht uitge-

zaaid aan een dichtheid van 100 zaden per meter bij een rijafstand 

van 16 cm. Na een opkweekperiode van 84 dagen werden de planten 

op 26 juni getrokken en uitgeplant in vlakvelds geponste gaten 

(70x10cm). Er werd geteeld op rijpaden van 3,2 m met 4 rijen per bed. 

De proef werd geplant in de middelste 2 rijen. De grondbewerking 

gebeurde niet kerend.  

De voorteelt was een tijdelijke grasklaverweide. Als basisbemesting 

werd er in april 30 ton/ha runderstalmest uitgereden. Dankzij aangie-

ten na planten was de begingroei, ondanks de droogte, nog behoor-

lijk. De groeispurt kwam pas vanaf half augustus. Het gewas kon vanaf 

dat moment profiteren van voldoende, niet overmatig bodemvocht 

en een rijke minerale voorraad. Op 2 augustus was er volgens de bo-

demanalyse 225 kg N/ha aanwezig in de laag 0-60 cm diep. 

Er was in de zomer een zeer grote druk van trips. De bladschade was 

aanzienlijk tot in de herfst. Roest kwam fel op in september en okto-

ber maar werd vanaf begin november af en toe teruggezet door 

nachtvorst. Algemeen was er een beperkte aantasting met purper- en 

papiervlekkenziekte. Aantasting met Colletotrichum (grijsbleke, inge-

zonken plekken) werd vanaf september sporadisch teruggevonden. 

Ondanks de najaarsgroei bleef er bij de oogst ook na pellen nog trips-

aantasting zichtbaar. Vanaf december was de winter behoorlijk nat. 

Tot de oogst was er geen significante vorst. 

Op 23 februari werd er geoogst aan een behoorlijke gemiddelde 

marktbare opbrengst van 23,5 ton/ha. Bij Pluston en Aylton was er bij 

de meeste stuks al een inwendig schot aanwezig van 2 à 4 cm. 
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Tabel 1: proefverloop. 



  

 

 

Cherokee zingt het uit tot februari 

Aylton (Nunhems) had het hele seizoen een goede gewasstand en 

was minder uniform. De ziekteweerstand was gemiddeld tot goed en 

Aylton kende weinig sleet voor de winter. De marktbare opbrengst 

was met 23,8 ton/ha gemiddeld met een goede diameter-sortering. 

De presentatie gepeld en marktklaar in de bak was goed met donker 

blad en weinig tripsschade. De prei was vast en glad. Bij Aylton had-

den vrijwel alle stuks een begin van inwendig schot met gemiddeld al 

4 cm lengte. 

Cherokee (Vitalis) kende een goede, uniforme stand gedurende het 

volledige seizoen. Het opgerichte gewas was wat bleek maar sleet 

bleef beperkt. De ziektegevoeligheid was gemiddeld. Cherokee had de 

beste opbrengst in de proef met 28,3 ton/ha en een vrij grove sorte-

ring. De prei was goed pelbaar. Het uitzicht in de bak was gemiddeld. 

Door de bleke kleur was er meer tripsschade zichtbaar. De schacht 

oogt wat minder wit maar het blad is mooi opgericht. 

Keeper (Bejo) ontwikkelde zich vrij gemiddeld. Het gewas had smal 

blad met een zeer donkere kleur. Keeper was sterk tegen purpervlek-

ken en roest en kende opvallend weinig sleet. Opnieuw was er echter 

bladaantasting door Colletotrichum. Keeper haalde een gemiddelde 

opbrengst van 23,1 ton/ha met een gemiddelde tot fijnesortering. 

Gepeld in de bak scoorde Keeper gemiddeld. Het goed gesloten blad is 

donker en toont weinig trips of roest. De stam is kort en heeft een 

korte overgang. 

Navajo (Vitalis) ging iets trager van start en kreeg vooral in de herfst 

veel roest- en tripsaantasting te verduren. Het gewas bleef bleek, was 

sleetgevoelig en haalde slechts 19,1 ton/ha opbrengst met een fijne-

sortering. Het uitzicht in de bak was minder goed, vooral door de 

zichtbare roest en de soms knobbelige basis. De prei was wel goed 

opgericht, vast en had een korte overgang. 

Pluston (Nunhems) ontwikkelde zich gemiddeld en had vrij breed 

blad. Het gewas was iets bleker van kleur en iets meer ziektegevoelig 

maar scoorde verder gemiddeld wat sleet betreft. De opbrengst was 

met 23,4 ton/ha gemiddeld. Pluston zag er voldoende uit in de bak, 

met soms zichtbare roest en trips. De stam is wel lang. Er was bij vrij-

wel alle planten een begin van inwendig schot van gemiddeld bijna 2 

cm lengte. 
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