
  

 

Naar gewasstand scoort planttijdstip 1 (PT1) opmerkelijk beter in het 

begin van het seizoen in vergelijking met de latere planttijdstippen. 

Deze voorsprong blijven de planten tot bij de oogst behouden, doch 

wordt de kloof wat gedicht. Naar bladkleur toe is er geen verschil 

waar te nemen tussen de verschillende tijdstippen. De bladbreedte 

hinkt wat achter bij de later geplante objecten in het begin van het 

seizoen maar middelt uit naar de oogst toe. Naarmate het planttijd-

stip later is daalt de uniformiteit. De verschillen binnen de zaaitijdstip-

pen zijn miniem. Dit kan deels zijn door de impact van de mechani-

sche onkruidbestrijding. De groeiwijze is opgericht over alle planttijd-

stippen, hier is er gemiddeld gezien weinig verschil.  

Het aantal marktbare planten is ook afhankelijk van het planttijdstip. 

Dit daalt van 99% bij PT1 tot 89% bij PT4 met een gemiddelde daling 

van 3,3% per week dat men later plant. De marktbare opbrengst is het 

grootst bij PT1 met 28,8 ton/ha en het laagst bij PT4 met 22,2 ton/ha. 

De opbrengst daalt gemiddeld met 2,2 ton/ha per week dat men later 

plant. Dit wordt deels verklaard door de fijnere sortering die men 

verkrijgt naarmate men later plant en het lager stukgewicht. Reden 

hiervoor zien we terug in de hogere wegval telkens een later planttijd-

stip wordt aangenomen. 

In biologische winterprei met oogst in volle winter is het soms lastig 

om voldoende opbrengst te realiseren. De groei valt stil en sleet slaat 

ongenadig toe. In deze proef willen we de invloed nagaan van ver-

schillende zaai- en planttijdstippen op het teeltverloop en de op-

brengst. Het winterras Aylton werd op twee verschillende tijdstippen 

gezaaid en op vier verschillende tijdstippen geplant. Naarmate de prei 

vroeger werd geplant was de opbrengst beter. 

 

Duidelijke meeropbrengst bij vroeger planttijdstip 

De objecten die vroeger geplant werden hadden een hogere op-

brengst. Dit gewas was ook meer uniform en had een betere gewas-

stand. Er waren weinig verschillen inzake ziekteaantasting of sleet bij 

de oogst tussen de verschillende tijdstippen. De uitval was groter bij 

de latere planttijdstippen en een fijnere sortering zorgt voor een lager 

stukgewicht naarmate men later in het seizoen plant. Mogelijk had-

den de latere planttijdstippen meer te lijden onder de extreem droge 

zomer in 2018. Anderzijds liggen deze resultaten in lijn met de uit-

komst van een gelijkaardige proef in 2017. 
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Tabel 2 Opbrengst, stand en uniformiteit: 

OBJECT ZAAIDATUM PLANTDATUM 

1 14/mrt 12/jun 

2 14/mrt 19/jun 

3 28/mrt 26/jun 

4 28/mrt 4/jul 

Tabel 1: In de proef werden 4 objecten opgenomen. 



  

 

 

Geen verschillen in sleet of ziekteaantasting 

Qua sleetgevoeligheid is er geen verschil waar te nemen tussen de 

verschillende objecten. Het planttijdstip heeft geen invloed op de 

aantasting door purpervlekken, roest, papiervlekken of trips. Ook naar 

plantkenmerken in de bak is er geen verschil op te merken.  

De schacht van planten die vroeger werden geplant vertonen een 

grotere stam, aanloop en wit. 

 

Besluit 

Om een voldoende opbrengst in biologische winterprei voor oogst in 

volle winter te verzekeren, lijkt het wenselijk om winterrassen half 

juni te planten. Het opbrengstverlies bij later planten lijkt groter dan 

de winst die eventueel gehaald wordt uit een jeugdiger gewas. 
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