
De Prei ofwel de plant Allium Porrum 
 

INHOUDOPGAVEN 
 
*ALGEMENEN INFO OVER DE PLANT 
*TEELTWIJZEN 
*RASSEN 
*BODEM / BEMESTING 
*ZAAIEN / OPKWEEK 

-het zaaimoment 
-Zaaien, kiemen, spenen en uitplanten 
-Verzorging na het uitplanten 
-Opsomming van de mogelijke problemen 

*OOGST 
 

ALGEMENEN INFO OVER DE PLANT 

 

Prei is een aromatische, pittige groente.  De wetenschappelijke naam is Allium 

porrum. De hoger taxon (categorie in de biologie) is look. 

Look (Allium) is een plantengeslacht uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae) met 
wereldwijd bijna 700 soorten. Het zijn meerjarige bolgewassen, variërend in hoogte 
van 10 cm tot 1,5 m. In APG III was dit nog de lookfamilie (Alliaceae), maar deze 
werd in APG IV samengevoegd met de narcisfamilie.  

Prei behoort tot dezelfde (Lelie-)familie als uien en knoflook maar hier wordt geen 
bol/knol gevormd om de voedselreserve in op te slaan. Prei is geen wortelgewas. 
Prei bestaat uit compact samengepakte bladeren die deels groen en 
deels witgekleurd zijn. Het onderste gedeelte van prei is wit omdat het zich 
ondergronds bevindt. Omdat een deel van de prei onder de grond zit, zou je 
misschien denken dat het een wortelgewas is. Het ondergrondse deel bestaat echter 
niet uit een wortel maar ook uit samengepakte bladeren. Kortom, prei is eigenlijk een 
bladgewas, al zou je dat misschien op het eerste gezicht niet denken. 

Prei kan goed tegen koude en wordt dan ook veel naar het najaar geteeld. We 
onderscheiden zomerprei, herfstprei en winterprei. Winterprei is steviger en dikker 
dan zomerprei.  

Van de Grieken en Romeinen is bekend dat zij al 2100 jaar voor Christus prei aten. 
Van daaruit is deze groente verder doorgevoerd Europa in. De groente komt zelfs 
voor in het nationale embleem van Wales. In Nederland wordt prei voornamelijk 
geteeld in Noord-Brabant en Limburg. Prei is een tweejarig ras. Als je prei in het 
eerste jaar laat staan, zal de plant in het tweede jaar gaan bloeien. Hoewel de 
bloemen van prei erg decoratief zijn, is het voor de smaak van de prei beter om de 
planten in het eerste jaar te oogsten. 

De groeicyclus van prei is 200-255 dagen. 



TEELTWIJZEN 
 

Er zijn 2 groepen.  

zomer- en vroege herfstteelt:  

Zomerprei: om reeds vanaf eind juni/ begin juli prei te oogsten moet je al in januari of 

februari zaaien onder glas. Uitplanten in april 

Herfstprei:  (vroeg) in maart zaaien en uitplanten begin juni  (late) in april zaaien en 

uitplanten in tweede helft van juni. 

Deze prei is niet zo goed winterhard als winterprei, hoewel ze zeker wel wat vorst 

kan verdragen hoor. Het blad is grijsgroen, ze groeit snel bij warme temperaturen.  

late herfst- en winterteelt:  

Winterprei: uitzaaien in april en uitplanten in juni/juli. 

 

Deze prei groeit dus langzamer, heeft ook een wat meer gedrongen uiterlijk (korter, 

steviger), groeit beter bij lagere temperaturen, kan zeer goed tegen vorst. Deze prei 

kan tot en met maart na het jaar van uitplanten in de tuin blijven staan. In april (ook 

afhankelijk van het ras en het weer) zal de prei dan door gaan schieten. 

 
Als je zelf niet wil zaaien kan je steeds plantgoed van prei kopen. 
 
Het zaad is ook verkrijgbaar in gepilleerde vorm (onthuld zaad). 
 
Houd een vruchtwisseling van 1 op 4 jaar aan. En bedenk dat prei zoveel voeding 
gebruikt dat ze de grond behoorlijk ‘arm’ achter laat: bemest dus voldoende bij of teel 
het jaar erop bijvoorbeeld bonen of worteltjes (die houden van goede structuur maar 
hebben niet veel voedingsstoffen nodig). 
 
Je mag prei gerust telen op grond waar eerder koolgewassen, wortelen, spinazie, 
erwten en bonen hebben gestaan. 
 
Prei mag je planten waar ook tegelijkertijd in de nabijheid tomaten, sla, of andijvie, 
zijn geplant,  maar NIET met in de nabijheid van aardappelen, knolvenkel, bonen of 
erwten.  
 
Het wordt afgeraden om te zaaien op een plek waar eerder andere looksoorten 
hebben gestaan. 
 
 
RASSEN 
 
 

Enkele bijzondere rassen en hun eigenschappen: 
 



De preirassen worden ingedeeld in twee grote groepen. De eerste groep zijn de 
herfstrassen en de tweede groep zijn de winterrassen. Verschillende zaadfirma’s 
verdelen de herfstrassen dan nog eens in herfstreuzen en Zwitserse reuzen. De 
winterrassen worden verdeeld in winterreuzen en blauwgroene-winter. 
 
 
a. herfstrassen (groep 1) 
 
Deze hebben meestal een donkergroene tot grijsgroene bladkleur. Ze zijn 
snelgroeiend en hebben een lange schacht. Ze bezitten een vrij zachte bladstructuur 
waardoor in lijpe toestand vrij vlug slijtage optreedt.  
 
De meeste herfstrassen zijn zeer vorstgevoelig: 
 
 
b. winterrassen (groep 2) 

  

De bladkleur van deze rassen is blauwgroen. De winterrassen kunnen enige vorst 

gemakkelijk verdragen en zullen bij lagere temperaturen en een zwakkere 

luchtintensiteit nog een voortreffelijke groei vertonen. De schacht is kort, maar zeer 

stevig.  

De hele winter zullen ze qua kwaliteit en qua uiterlijk intact blijven: 
 
 

Elbeuf 

Een zware vlotte 

groeier. De bladeren 

zijn breed maar de 

kleur is flets en dus 

niet goed. Dit ras 

wordt vooral als  

zomerteelt gebruikt. 

Het is de vroegste 

soort maar is sterk 

vorstgevoelig. 

Lincoln 

 

Bulgaarse Reuzen, 

voor talloze 

liefhebbers van dit ras 

betekent Lincoln een 

grote verbetering. Is 

donker van kleur en 

groeit nog forser uit. 

Bezit de 

kenmerkende goede 



smaak van Bulgaarse 

Reuzenprei. Deze 

zomerprei verdraagt 

lichte vorst. 

Snowstar 

Een vrij 

snelgroeiende 

herfstreuzenselectie. 

Geeft lange witte en 

dikke schachten. 

Bijna geen 

knobbelvorming en 

het blad is 

donkergroen van 

kleur. 

Rami 

 

Zware zomer- en 

herfstprei geschikt 

voor oogst vanaf mei 

tot laat in het najaar. 

Donkergroene 

bladkleur. Lange 

zware schacht zonder 

knobbel, zeer 

uniforme prei met 

mooie presentatie. 

Goliath 

Grijsgroen gekleurd 

blad, een brede dikke 

stam en praktisch 

geen knobbel. Een 

bijzonder snelle groei 

en geeft een lange 

harde witte schacht. 

Verdraagt matige 

vorst. 

Tara 

Deze prachtige 

zomer- en herfstprei 

mag aanzien worden 

als de absolute topper 

voor vroeg oogstbare 

prei. 

Diepblauwgroene 



 

bladkleur met een 

opgerichte bladstand. 

Bij voldoende diep 

planten, lange witte 

schacht van 18 à 22 

cm, weinig knobbel. 

Zeer sterk tegen sleet 

door de solide 

waslaag. Is 

bovendien sterk 

ziektebestand. 

Bleuvetia 

Zeer vroeg en 

bijzonder geschikt 

voor de zomerteelt en 

de vroegste 

herfstteelt. Dit ras is 

slijtvast en weinig 

gevoelig voor het 

geelstreepvirus 

Upton F1 

 

Herfst- en vroege 

winterprei. Snelle 

groei, mooi groene 

bladkleur, opgerichte 

bladstand en een 

lange witte schacht 

zijn de troeven. Zowel 

het plantmateriaal als 

het volgroeide 

product zijn zéér 

uniform, zodat er ook 

met minder zaden 

toch meer bruikbare 

planten zijn. 

Electra 

Een brede bladwaaier 

en een blauwgroene 

kleur. 

Piket 

Weinig last van 

ziekte. Snelle groeier 

maar zeer lange, 



 tamelijk dikke schacht 

zonder knobbel. 

Jolant 

Zomerprei, behoord 

tot de Zwitserse 

reuzen, snelgroeiend 

met lange schacht. 

Zaaien december-

februari onder glas. 

Oogstbaar juni tot 

september. 



 



Van Luik 

Een lang, breed 

donker blauwgroen 

blad en een lange 

dikke zeer vaste 

schacht zonder 

knobbel. 

Kenton F1 

 

Winterprei, voor oogst 

vanaf november tot 

laat in het voorjaar. 

Sterk koudebestand 

met donkergroene 

rechtopstaande 

bladstand en lange 

witte schacht. 

Buitengewoon 

uniforme zware en 

mooi gevormde 

stengels. Kenton F1 

combineert een hoge 

productie aan uniforme 

kwaliteit en goede 

weerstand tegen 

plantenziekten. 

Parton F1 

 

Late herfst- en 

winterprei. Diepgroene 

bladkleur, zware 

stengel en een sterk 

opgerichte bladstand 

zijn de belangrijkste 

kenmerken. De mooie 

uniforme kwaliteit is 

opmerkelijk. Sterke 

winterharde prei van 

de nieuwe generatie 

die een hoge 

opbrengst garandeert. 

Een goede weerstand 

tegen ziekten is bij dit 

ras ingebouwd. 



Acadia 

Zeer sterk tegen 

verschillende ziekten. 

Het blad, is breed en 

donker blauwgroen. De 

schacht is lang zeer 

dik, vertoont weinig 

knobbel. Boven de 

grond vormt dit ras nog 

een lang "handvat" 

waardoor dit ras 

gemakkelijk te oogsten 

is. 

Vrisio 

 

Supersterke winterprei, 

aanbevolen voor de 

oogst in de late herfst, 

winter en voor extreem 

late oogst tot in het 

voorjaar. Weerstaat 

strenge vorst en 

slechte 

weersomstandigheden. 

Een uitzonderlijk 

uniforme variëteit met 

diepdonkergroene 

bladkleur. Is 

buitengewoon sterk 

tegen slijtage. De 

stengel is lang en zeer 

vast, met korte 

overgangskleur wit-

groen. Vertoont zeer 

weinig knobbel. 

Kajak RZ 

Zeer lange 

houdbaarheid. 

Oogstbaar van oktober 

tot april. Lange harde 

witte schacht en een 

donker blauw-groene 

bladkleur. Sterk tegen 

virus en bladvlekken. 



Farinto 

 

Voor de late herfst- en 

winterteelt. Vormt 

zware, dikke preien. 

Farinto ontwikkelt zich 

na de winter, doorstaat 

hevige kou en groeit 

dadelijk na de vorst, in 

het vroege voorjaar uit 

tot dikke prei. 

Castelstar 

Een prima 

wintervastheid. Een 

donkergroene 

bladkleur maar tamelijk 

korte schacht. De 

productie is daardoor 

matig. 

Forrest 

 

Zware winterprei 

geschikt voor de oogst 

tot diep in het voorjaar. 

Opstaand gewas met 

diepblauwgroene 

bladkleur. Sterk 

winterhard met een 

goede weerstand 

tegen bladziekte en 

roest. 

 

 

Oerprei (Allium ampeloprasum) is een hele andere soort. Het is een heel oude 

groente die in ongebruik is geraakt. Oerprei heeft bolletjes en groeit als knoflook. De 

bolletjes worden geplant in het najaar (september). Ze lopen meteen uit, overleven 

de winter, en groeien in het voorjaar uit tot preitjes met dunnen stelen. In de zomer 

rijpen ze al en vormen dan weer nieuwe bolletjes. Het is eenvoudig te telen en wat 

robuuster dan de traditionele prei. 

 

 

 



BODEM / BEMESTING 

Bij prei is het onderdeel bodem en bemesting één van de belangrijkste factoren of je 
oogst wel of niet slaagt. Preiplanten stellen namelijk best wat eisen aan de grond. 
Prei houd van een vruchtbare vochtige bodem, en kan ook goed grote hoeveelheden 
stalmest verdragen. Prei houdt van een rijke bodem, vochthoudend maar toch luchtig 
en een goede structuur. Ze heeft veel voeding nodig, vooral stikstof (voor bladgroei), 
maar pas op met overbemesten. Naast de algemene voorbereiding van het 
onderspitten van oude stalmest geven we een week of 3 voor het planten wat 
bloedmeel of een andere stikstofrijke organische meststof. Gebruik koemestkorrel of 
rijke compost als we geen stalmest hebben. Vaak zal het nodig zijn om ook tijdens 
het groeiseizoen nog een keer te bemesten.  

 

ZAAIEN / OPKWEEK 

 
-het zaaimoment 
 

Prei kun je dus bijna het hele jaar door planten en oogsten. Zo heb je de zomerteelt, 
de late zomerteelt, de vroege en late herfstteelt, en de winterteelt. Wil je in de zomer 
oogsten? Begin dan vanaf half januari met zaaien. Kies je voor de herfstteelt, zaai 
dan eind maart. En voor een winteroogst zaai je vanaf april. 
 

 
 

 
 
-Zaaien, kiemen, spenen en uitplanten 

 

Voorzaaien en zaaien in de volle grond  

 

*Preizaadjes zijn erg klein, zwart van kleur en hebben een vrij onregelmatige vorm. 

Na het zaaien, groeit prei uit tot een heel slank groen steeltje. Dit steeltje wordt 

geleidelijk dikker en ondergronds ontwikkelt zich een wortelstelsel. Bij het oogsten 

van prei kan je goed zien dat prei talloze witkleurige wortels heeft. Tijdens de groei 

verkorten de wortels zich, waardoor de gehele plant als het ware een stukje de grond 

in wordt getrokken. 

 



*Voor een snelle ontkieming van de zaden, kunnen ze 24 uur voor het zaaien, 
geweekt worden in wat lauwwarm water. Hierna kunnen ze gewoon worden gezaaid. 
 
*In januari/februari (zomerprei) zaai je in onder glas of kas in bakken/kweekpotten op 
1 cm diepte. Tijdens de opkweekperiode houd je de grond goed vochtig. Zaai in rijen 
met 15cm tussenafstand. Leg de zaden niet te dicht naast elkaar zodat je weinig of 
niet moet uitdunnen. Voor het voorzaaien in een kweekbak gebruik dan een mengsel 
van 4/5e deel potgrond en 1/5e deel brekerzand en/of vermiculiet. Dat mengsel 
verdeel je tot de rand in een hoge plastic bak/kweekpot (uiteraard met onderin 
gaatjes gemaakt voor de afwatering). Preizaden zaaien, afdekken met een 
laagje grond/zandmengsel, water geven en in de kas houden tot de zaden kiemen. 
Of eventueel de eerste tijd binnenshuis maar dan wel zo koel en licht mogelijk.  
 

Bedenk dat de groei langzaam gaat en dat de zaailingen tot in mei in de pot, bak of 
volle grond zullen staan. Goed nat houden, dan kiemen de zaden binnen ongeveer 
3 weken (afhankelijk van de temperatuur). 
 

 
Gekiemde preizaden 

 
Je kunt de zaden ook bij geconditioneerde temperatuur laten ontkiemen. De ideale 
kiemtemperatuur van prei is 18 - 20 °C. Houd deze kiemtemperatuur dan zo 
gelijkmatig mogelijk en laat vooral de temperatuur 's nachts niet dalen. Zet de potten 
dus warm maar ook licht weg. Houd goed vochtig tijdens de kieming. De kiemtijd is 
dan 10-12 dagen. Bij deze wijze van laten kiemen ziet je wel vaak een groeistilstand 
als de zaailingen dan van een warme omgeving naar de koude buiten/omgeving  
moeten. Bovendien zie je ook dan nog wel eens dat zaailingen heel dun en lang 
worden, soms zelfs wel omvallen. Dus het is zaak dat direct na het ontkiemen de 
kiemen worden afgehard (in de koude kas dus). 
Het is daarom in de regel beter om ze onder koud glas/kas te laten kiemen. 
 
 
*Buiten zaaien kan vanaf begin april (late herfstprei) op een zonnige, beschutte, 
warme en lichte plek met waterdoorlatende en vochtige grond. Zaai ongeveer ½ - 1 
cm diep en bedek de zaden met een dun laagje zaaigrond. 
Dit kan dus ook in zaaibakken/kweekpotten en heeft in de regel veel voordelen! 



De direct in volle grond gezaaide planten op hun definitieve plaats moet je na een 
bepaalde tijd uitdunnen, waarbij je de dikste en sterkste preiplanten laat staan. De 
overige plantjes kun je verpotten of verplanten naar een andere plek. 
Het nadeel van direct zaaien in de volle grond is vaak ook dat ze te hoog gaan staan 
en weinig tot geen witte schacht krijgen! 
 
Zaailingen in een zaaibak/kweekpot ga je altijd verplanten. 

*Winterprei zaai je in meestal in juli. Hierbij gelden de regels als bij het zaaien in april. 
Winterprei kan gewoon de hele winter op het land blijven staan. Als we een ras willen 
telen dat tot laat in de herfst of na de winter op het land moet kunnen blijven staan, 
dan moet het altijd en winterprei-ras zijn. 

*Na het kiemen van de zaden blijven de zaailingen nog een tijd staan op hun 
zaaibed. Regelmatig water geven, onkruidjes eruit vissen, etc. hoort erbij. Zit er 
voldoende voeding in de potgrond om de zaailingen hiermee te voeden, dan worden 
zo groot zijn als op de foto hieronder. 

 

Preizaailingen in een zaaibak 

 
Uitplanten van prei op hun definitieve plaats 
 
 
*Afharden van zaailingen die onder glas /kas hebben gestaan. 
Je kunt voor het afharden ergens in de koudere volle grond een gat graven. Daar 
kunnen de zaailingen dan wennen aan de koudere, volle grond en daar kunnen ze 
met behulp van de buitengrond en de voeding die daar in zit en met regen nog best 
een stukje doorgroeien, soms wel tot dubbele dikte. Op de foto hieronder zie je de 
zaailingen in de volle grond, een flinke bos, voor het mooi iets te dicht op elkaar 
gezaaid. 
 
 
 



 

Zaaibak met preizaailingen ingegraven in de koude grond 

 

*De zaailingen moeten nu eindelijk bijna op potlooddikte zijn. Dan mogen 
ze uitgeplant worden! 
 
*Uitplanten van de prei 
En hoe je ook op dit punt wilt komen is voor iedereen een eigen keuzen. Het kan dus 
een start zijn onder koud glas, direct voorzaaien in de volle grond zaaien, voorzaaien 
in tray’s, voorzaaien in een bak, binnen, buiten, onder glas etc etc. Maar uiteindelijk 
komen we allemaal op het punt van het uitplanten. Vanaf dit punt is het vervolg 
allemaal hetzelfde…..het uitplanten van prei op hun definitieve plaats. Even vanuit 
gaande dat de methode van voorzaaien hebt aangehouden. 
 
Zoals hiervoor al gemeld, bij direct in volle grond gezaaide planten op hun definitieve 
plaats moet je na een bepaalde tijd uitdunnen. Waarbij je de dikste en sterkste 
preiplanten laat staan. De overige plantjes kun je verpotten of verplanten naar een 
andere plek. 
Haal met een riek de hele kluit uit de grond en zet die rechtop in een grote emmer 
water. Dat klinkt niet prettig voor de zaailingen, en het klinkt ook omslachtig, maar zo 
gaat het echt prima. Zelfs op vette klei laten de zaailingen dan gemakkelijk los van de 
grond en van elkaar. Op de foto hieronder zie je de zaailingen in een bak water. 
Houd de zaailingen vast en spoel die voorzichtig in het water tot de worteltjes 
allemaal vrij zijn en schoon en wit. 

 



 
Zaailingen in een emmer met water 

 
Op de volgende foto hieronder zie je zaailingen zoals er dan uitzien, mooie witte, 
gezonde worteltjes, alle preizaailingen los van elkaar. 
 

 
Preizaailingen uitgespoeld en klaar om uit te planten 

https://mooiemoestuin.nl/wp-content/uploads/Prei-planten.jpg
https://mooiemoestuin.nl/wp-content/uploads/Prei-planten.jpg


Vervolgens knip je het bovenste deel van de prei af. Dit bevordert de groei van het 
hart en blad. Dan zoek je uit al die zaailingen (die er dan uitzien als een soort mini-
stengeluitjes) de dikste en gezondste zaailingen uit om uit te poten. 

 
Geknipte zaailingen 

 
Dan volgt het daadwerkelijk planten. 
 
Prei plant je niet, je stopt ze in een gat! 
 
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een afgebroken steel van een oude spade. Maak zo 
gaten in de grond van ongeveer 16-20 centimeter diep (de harten van de zaailingen 
moeten nog net boven de grond uitkomen) en ongeveer 5 centimeter breed. De 
gaten het liefst iets van 15 centimeter uit elkaar zodat elke prei nog breeduit kan 
groeien. 
 
Steek de preizaailingen in de gaten, uiteraard 1 per gat. Niet aandrukken of 
dichtmaken, maar wel gelijk even water in de openstaande gaten met planten 
gieten! 

Na verloop van tijd zal de prei zelf het gat vullen en door regen, etc. zal de aarde om 
de prei sluiten. Voor de pootstok zie je op de foto hieronder de nieuw geplante 
winterpreien. Je ziet dat ze slechts een klein stukje boven de grond uitsteken (hoe 
meer prei onder de grond, des te langer zal het – lekkerste – witte deel van de prei 
worden). Je ziet achter de pootstok ook nog wat preien staan, dat zijn zomerpreien 
die een week of 3-4 eerder zijn gezet. Je kunt zien dat het blad heel snel is 
aangegroeid, je kunt zelfs ook nog zien dat nog steeds niet het hele plantgat is 
opgevuld, het ‘slibt dicht’ maar dat duurt dus best een paar weken. En je kunt zien 
dat wel altijd een klein stukje blad boven het gat uitsteekt. 



 
Het gaten maken en de prei poten. 

Het liefst wil je waarschijnlijk dus lange witte schachten, omdat die zacht van 
structuur en sterk van smaak zijn. Daarom plant je zo diep mogelijk, maar wel een 
deel van het blad van de zaailingen dus altijd boven de grond uit. 

Vervolgens kun je, als je dat wilt, dan ook nog gaan aanaarden. Je brengt dan tijdens 
de groei steeds meer aarde langs de schacht zodat deze zonder de invloed van licht 
niet meer groen kleurt maar wit blijft. Aard niet verder aan dan het punt waarop het 
eerste blad uit elkaar wijkt. 

 *De planten moeten boven een gemiddelde temperatuur van 18 °C worden 
opgekweekt. Bij een lagere temperatuur gaan de planten over in de generatieve 
fase en gaan dan vroegtijdig bloeien. Prei schiet voortijdig in het zaad bij 
temperaturen die lager liggen dan 18 °C. Probeer dit te vermijden. Prei is een 
tweejarige die meestal als eenjarige wordt gekweekt. 



-Verzorging na het uitplanten 
 
 
Aard regelmatig aan. Houd de planten goed aan de groei door ruim te bemesten en 
preiplanten hebben behoefte aan veel water! 
Op kleigrond zal droogte niet snel een probleem zijn. Op droge gronden, zoals zand, 
is regelmatig water geven dus wel aan te bevelen. 
Regelmatig bijmesten draagt bij tot een hoge opbrengst. Prei houdt echter niet zo 
van onverteerde mest. Gebruik dus alleen goed verteerde stalmest óf bemest in het 
najaar zodat de mest alle tijd heeft om goed te verteren. 
 
Verder kun je de prei een handje helpen door in het begin de sprietjes te 
ondersteunen met een stokje waaraan je een ringetje bevestigd. Hier kan de prei dan 
doorheen groeien en tijdens winderige dagen steun aan ondervinden. 

 
Naast nog onkruid wieden hoeft er eigenlijk niet veel meer gebeuren. 

 
 
 
-Opsomming van de mogelijke problemen 

Ziekten en plagen 

 De prei mineervlieg is een relatief nieuwe plaag, eigenlijk pas van de laatste 5 
jaar. Je herkent hem voornamelijk aan de vele bruine poppen die in het najaar 
ineens in de preischachten blijken te zitten. Vaak zijn er paars/roze gekleurde 
vreetgangen te zien. Het gaat hier om een vliegje waarvan de larven zich in de 
prei vreten. De larven verpoppen in levend plantmateriaal, ruim dat dus altijd 
goed op in het najaar. Een insectennet is het meest effectief tegen deze 
plaag. 

  De preivlieg lijkt wel wat op de preimineervlieg, maar de larven verpoppen in 
de grond, je vind ze dus niet gauw in de prei terug. De larven kunnen zich ook 
in de grond verplaatsen, en houden daarom van lichte, zandige grond - in 
vette klei komen ze niet ver. Pas gewaswisseling toe last je last hebt van de 
preivlieg. Actief bestrijden kan met bespuitingen met brandnetelgier. \ 

 De preimot is een nachtvlindertje, dat ook eitjes afzet op de prei en waarvan 
de larven zich in de prei vreten. De larven vreten aan het binnenste blad, 
terwijl ze de bladhuid ongemoeid laten. Je ziet dan 'vensters' in het blad, 
waarin de larven zich bewegen. Later worden dat witte strepen, die kunnen 
gaan scheuren en het blad een rafelig uiterlijk geven. Ter bestrijding is 
insectengaas effectief, verder het verwijderen van het bovenste blad zodra de 
eerste schade zichtbaar is. De eitjes worden voornamelijk op het bovenste 
blad afgezet.  

 De schimmelziekte roest in herkenbaar aan de kleine oranje/bruine vlekjes of 
strepen op het blad. Ze kan optreden in een nat najaar. Pas bij prei een ruime 
gewaswisseling (6 jaar) toe ter voorkoming van ziektes.  

 
 



OOGST 
 

Zorg ervoor dat je de zomer- en herfstprei voor de winter oogst vanwege de kans op 

schimmel. 

Prei oogsten is misschien nog wel meer werk dan prei planten. De preiplanten 
hebben zich in de loop van het seizoen namelijk stevig vastgeklampt aan de bodem. 
Het oogsten van prei is dus geen kwestie van eenvoudigweg de plant uit de grond 
trekken. 

Wat het beste werkt is een spitvork vlakbij de plant diep onder de grond steken. Als 
je vervolgens met een hand de spitvork bedient, kan je met de andere hand aan de 
prei trekken. De spitvork gebruik je om de grond onder en rondom de preiplant 
omhoog te wippen, zodat het makkelijker wordt om de plant uit de grond los te 
krijgen. 

 


