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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie. 
Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor 

schade die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers. 
 

 
 
 

  

Rassenkeuze wintergerst 
Rassenontwikkeling in wintergerst zorgt voor een hoge opbrengst potentie en daarmee is wintergerst een goed alternatief 
voor wintertarwe. Ook geeft wintergerst oogstspreiding (2 – 3 weken vroeger dan wintertarwe), wat meer ruimte geeft in 
de zomer om uw perceel wat extra aandacht te geven als u wil kilveren of draineren. Daarnaast is wintergerst een goed 
alternatief voor tarwe op tarwe. 
 

Dit jaar hebben we de volgende rassen voor u beschikbaar:  
 

* houd bij het bestellen van wintergerst rekening met 1 dag levertijd, voor hybriderassen 2 dagen. 
* Klik op het ras voor meer informatie over het ras. 
 

Zaaiadvies wintergerst  
 Zaaitijdstip: half September tot eind Oktober 
 Zaaiadvies klassieke gerstrassen: 120 – 135 kg/ha, slechte omstandigheden: 160 – 170 kg/ha. 
 Zaaiadvies Hybride gerst: 3 – 3,6 eenheden/ ha (1 eenheid 500.000 korrels) 

Bij Hybride rassen kunt u 25% lagere zaaidichtheid aanhouden dan bij klassieke gerstrassen.  
 

Onkruidbestrijding wintergraan in het najaar 
Bij vroege zaai van wintergraan is het aan te raden een onkruidbestrijding in het najaar uit te voeren.  
De voordelen zijn dat wortelonkruid in het voorjaar zo beter kan worden aangepakt en dat straatgras beter bestreden 
wordt. 
Een sterke combinatie hiervoor is 0,5 – 0,6 l Herold + 0,15 – 0,20 l AZ 500 per ha (AZ 500 is sterk op o.a. kamille en klein 
kruiskruid. 
Voor- of na-opkomst toepassen? 
 Op lichtere gronden ook bij wintergerst, dient Herold altijd in de vroege na-opkomst te worden ingezet. 

Het beste toepassingsmoment is dan het ‘puntenstadium’ wanneer de tarwe of gerst is opgekomen. 
Wanneer er na-opkomst kamille, muur of klein kruiskruid aanwezig is kan er 50 ml Primus per ha worden toegevoegd. 

 Bij wintergraan op kleigrond kan het beste direct na zaai op een zaaivochtige grond gespoten worden omdat het niet 
altijd kans geeft later in het najaar nog een bespuiting uit te voeren. 

 

Voorkom gerstevergelingsvirus in wintergraan 
Om gerstevergelingsvirus tegen te gaan controleer uw wintergraan na opkomst regelmatig op aanwezigheid van bladluizen. 
Spuit zo nodig in het 1 -2 bladstadium van het wintergraan met 0,2 l Sumicidin Super, 0,05 l Karate Zeon of 0,25 l Decis per 
ha. 
Indien nodig de bespuiting na 2 – 3 weken herhalen. (Karate Zeon Max 1x en Sumicidin, Decis Max 2x toepassen) 

 

Slakken 
Wanneer er problemen met slakken worden verwacht is het verstandig om bij zaai gelijk slakkenkorrels mee te zaaien. 
Dit kan met 7 kg slakkenkorrels op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat, o.a. Derrex.   
 

Korte Tip's 
 Binnen twee maanden na het afronden van een teelt dient u een gewasbeschermingsmonitor ingevuld te hebben voor 

de betreffende teelt. 
Op onze website vindt u onder onze diensten bij het kopje gewasbeschermingsmonitor een handleiding hiervoor.  

Soort Ras 
Voergerst LG Rafaela 

LG Zebra 
Hybride gerst SY Galileoo 

SY Baracooda 
Wootan 

https://www.theunissebv.nl/onze-diensten/
https://www.lgseeds.nl/akkerbouw/granen/wintergerst/rafaela
https://www.lgseeds.nl/akkerbouw/granen/wintergerst/lg-zebra-nieuw
file:///C:/Users/kunard/Downloads/sygalileooleaflet2020nl%20(1).pdf
file:///C:/Users/kunard/Downloads/sybaracoodaleaflet2020nl%20(2).pdf
file:///C:/Users/kunard/Downloads/wootanleaflet2020nl%20(1).pdf

