
ORGANISATIE

Provinciaal ProefcentrumProvinciaal Proefcentrum
voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzwvoor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

Karreweg 6
9770 Kruishoutem

België

GPS coördinaten : N 50.94337° - E 3.52710°

PRAKTIJKDAG PREI
zondag 12 oktober 2014

PCG Kruishoutem
FINANCIERING

PARTNERS

MAANDAG 13 OKTOBER 2014
Op verkenning in de sector

PROGRAMMA

Kostprijs voor deelname aan excursie: €30,00  Kostprijs voor deelname aan excursie: €30,00  
(middagmaal en vervoer inbegrepen)(middagmaal en vervoer inbegrepen)

Inschrijven vóór 6 oktober 2014Inschrijven vóór 6 oktober 2014
pcg@pcgroenteteelt.be - +32 (0)9 381 86 86pcg@pcgroenteteelt.be - +32 (0)9 381 86 86

Deze praktijkdag wordt georganiseerd in het kader van het Interreg 
IV-project “Echanges transfrontaliers pour le Maraîchage et la culture de 
fraise favorisant les Méthodes Alternatives” (EMMA). Dit project wordt 
uitgevoerd in het kader van het Interreg IV-programma 
Frankijk/Wallonië/Vlaanderen, met de steun van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, de Conseil Régional Nord Pas-de-Calais en de 
provincies Oost- en West-Vlaanderen.

T: +32 (0)9 381 86 86  •  F: +32 (0)9 381 86 99
pcg@pcgroenteteelt.be
www.pcgroenteteelt.be

LOCATIE 

08u30   Proefveldbezoek PCG
09u30   Vertrek met bus
10u00   Bedrijf Andy Declercq (Zulte-Machelen): 
     prei telen, verwerken en verpakken
13u30   Bedrijf Robert Sandee (Kamperland, Nl):
         teelt van prei op water 
16u30   Terug op PCG
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Union Européenne - Fonds Européen
de Développement Régional

Europese Unie - Europees Fonds
Voor Regionale Ontwikkeling



PRAKTIJKDAG PREI DEMONSTRATIES PROGRAMMA

SEMINARIE

10u30 - 13u00   Proefveldbezoeken en demonstraties
13u15 - 14u15   Seminarie
14u30 - 17u30   Proefveldbezoeken en demonstraties 

Beurs doorlopend

Tijdens het seminarie en de proefveldbezoeken is simultaan-
vertaling van en naar het Frans en Engels voorzien. 
Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis.

Deze praktijkdag is er niet enkel voor telers maar voor 
iedereen die betrokken is bij de teelt en afzet van prei. 
Met een hapje en een drankje kunnen preitelers infomatie 
verzamelen en bijpraten over alle aspecten van de teelt.

Leren van elkaar, dat is de boodschap.

Het PCG organiseert op zondag 12 oktober 2014 de 
tweejaarlijkse Internationale Praktijkdag prei in samen-
werking met Boerenbond en Vlaamse Overheid ADLO.

Verschillende rooi- en verwerkingsmachines worden 
gedemonstreerd. Deze editie is er extra aandacht voor 
GPS-gestuurde rooimachines en ergonomische aspecten 
aan de waslijn.

Baekelandt (Meulebeke)
Bouckaert metaalconstructie (Ardooie)
Verhoest (Rumbeke)

Welkom, Alexander Vercamer, Voorzitter PCG

Overzicht prei areaal in Europa
  ELLEN VERHELLE, Nunhems

Situatieschets in enkele exportlanden
  Duitsland: HANS CHRISTOPH BEHR, AMI Agrarmarkt 
            Informationsdienst

  Frankrijk: PATRICK GROUALLE, AOP poireau de France
  Polen: GRZEGORZ BARTMINSKI, Agro Ekspert

Afzetmogelijkheden Vlaamse prei
  DOMINIEK KEERSEBILCK, REO Veiling

ONDERZOEK
Om aan de vraag naar praktijkinformatie te voldoen, 
worden op het PCG veel praktijkproeven opgezet. Proeven 
met betrekking tot rassenkeuze, gewasbescherming en 
bemesting zullen tijdens de proefveldbezoeken worden 
verduidelijkt.

Rassen
Industrie: herfstteelt en lenteteelt
Verse markt: vroege herfst-, late herfst-, winter- en 
bewaarteelt
Rasgevoeligheid voor trips, roest, purper- en papiervlek-
kenziekte

Bemesting
Bijbemesting in prei in het najaar: bladvoeding, ureum, 
traagwerkende meststoffen + gevoeligheid voor oksel- 
en bladverbranding
Prei bemesting in functie van bescherming tegen 
Pseudomonas en vorst
N-trappenproef in prei

Gewasbescherming
Bestrijding van trips met alternatieve middelen, 
doppenkeuze
IPM-schema: geïntegreerde aanpak van trips, roest en 
papiervlekkenziekte
Bestrijding van roest in prei: middelen en combinaties
Bestrijding van papiervlekkenziekte
Beheersing van Pseudomonas syringae pv. porri met 
bacteriofagen

De voorbije decennia werd gesteld dat Vlaanderen een 
uitstekende regio is om prei te telen. Enerzijds heerst er 
een gematigd zeeklimaat waardoor de vorst gedurende de 
winter beperkt blijft en anderzijds is er een afzetgebied 
binnen een straal van 300 km. 
De voorbije winters hebben wij echter kunnen vaststellen 
dat het ook in Vlaanderen heel hard kan vriezen. 
Tevens zien wij dat de landen waar de prei in het verleden 
afgezet werd (Frankrijk en Duitsland) meer zelfvoor-
zienend zijn en dat het areaal en de totale productie in 
verschillende landen in Europa toegenomen is. BEURS

In het beursgedeelte krijgen bedrijven de kans zich voor te 
stellen en is er veel ruimte voor communicatie en kennis-
uitwisseling. Verschillende zaadhuizen zullen dit jaar 
aanwezig zijn in een tentje bij het demoveld met hun 
rassen. 
Op onze eigen PCG-stand wordt een preikliniek voorzien 
waarin diverse ziekten en plagen in de kijker staan.

Deelnemers

Lenders
Marcade-Plant
Nunhems
Prp-technologies
Pype Agro & Geotextiles
Rejo Fresh
Roland Verhelle
Sanac
Sbg
Seminis
Syngenta
Timac Agro
Yara

Gastsprekers

Deelnemers demonstraties

Agrometius
Baby Plants
Bayer CropScience
Bejo
Biemans Plantenkwekerij
Compo Benelux
Demagri
Depraeter Preiplanten
Enza
Fertagro
Fyto Verhelle
Howitec Netting
Janssens-Smeets

Is Vlaanderen nog steeds een ideale regio om prei te telen? 
Dat is de hoofdvraag die in dit seminarie behandeld wordt.
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