Overzicht van korrelopbrengst bij wintertarwe per regio

Gemiddelde resultaten over de jaren 2016 t/m 2021 in verhoudingsgetallen (bron: CSAR)
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Wintertarwe rassenkeuze

Vergelingsvirus

Graag adviseren wij u in het maken van een wintertarwe rassenkeuze voor oogst 2022 met als
doel een goede opbrengst van uw graanteelt. Om dit te realiseren is het belangrijk een
rassenkeuze te maken die goed aansluit bij uw teeltdoel en de grondsoort. Als u de
rassenkeuze heeft gemaakt, plaats dan tijdig uw bestelling, zodat u verzekerd bent van het
gewenste ras. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw
adviseur.

• Bladluizen brengen het gerstevergelingsvirus over. Dit gebeurt voornamelijk bij
• vroeg gezaaide percelen en/of bij een warm najaar. Wees alert bij naburige percelen
wintergerst of vroeg ontwikkelde wintertarwe. Voer daar waar nodig al een
bladluisbestrijding in het najaar uit.

Aandachtspunten rassenkeuze

•

Bak/vul- tarwe

•

Voertarwe

Houd rekening met de volgende aandachtspunten:
- Focus niet alleen op de opbrengst wanneer u in de rassenlijst kijkt. Grondsoort,
ziekteresistenties, stevigheid en lengte zijn ook bepalend voor een goede oogst.
- Houd rekening met de voorvrucht. Dit kan invloed hebben op de lengte en stevigheid van
de verschillende rassen. Ook tarwe op tarwe kan ziektes stimuleren.
- Kies voor spreiding in vroegheid van de rassen. Dit kan leiden tot een betere
arbeidsverdeling en risicospreiding. Zaai late rassen niet te laat en voorkom hiermee een
te late afrijping.

Zaaizaadhoeveelheid

De zaaizaadhoeveelheid per hectare is afhankelijk van een aantal factoren (gem. 200kg/ha).
- Zaaimoment, vroeg/laat in het seizoen
(tot 50% verschil in zaaizaad kg/ha)
- Zwaarte van de grond
(tot 15% verschil in zaaizaad kg/ha)
- Zaai omstandigheden
(tot 15% verschil in zaaizaad kg/ha)
- Duizendkorrelgewicht
(tot 35% verschil in zaaizaad kg/ha)

Tarwe op tarwe

Daar waar tarwehalmdoder een probleem kan worden door zaai van tarwe op tarwe is
het mogelijk uw zaaizaad te laten ontsmetten met latitude. Wanneer u het zaaizaad wilt
laten ontsmetten met latitude, vragen wij u dit voor 20 oktober te bestellen. Let op: wij
nemen geen zaaizaad dat ontsmet is met latitude terug.

Slakken
Wanneer er problemen met slakken te verwachten zijn is het verstandig slakkenkorrels
direct mee te zaaien met het zaaizaad. Dit kan door 7 kg slakkenkorrels op basis van de
werkzame stof ijzer(III)fosfaat toe te voegen.

Rassenadvies 2021-2022

•

Tarwe op tarwe

Vroeg

RGT Reform, Porthus, Cubitus
KWS Extase, Chevignon

Midden

KWS Talent, WPB Calgary,
LG Cambria, Residence
Bennington, Childeric

•

KWS Extase, Cubitus

KWS Talent

Ras

Eigenschappen

Bennigton

Goede opbrengst, stevig ras, enigszins vatbaar voor gele- en bruine roest

LG Cambria

Gezonde vultarwe met hoge opbrengst, lang stevig stro

Chevignon

Gezond stevig ras, een vroege tot midden vroege baktarwe

Childeric

Gezonde voertarwe met goede opbrengst, hoge aarfusariumtolerantie

Cubitus

Stevige, gezonde en vroege bebaarde tarwe.

KWS Extase

Stevig en gezond, goede opbrengst, zwak op fusarium

KWS Talent

Hoge opbrengst, gemiddelde ziekteresistentie, hoge stro-opbrengst

Portus

Vroeg en stevig ras met goede opbrengst, meeldauwgevoelig

Residence

Oude bekende, goede uitstoeling, geschikt voor late zaai, let op bruine roest

RGT Reform

Kort en stevig ras, geschikt voor late zaai, gezond maar gevoelig voor gele roest

WPB Calgary

Zeer gezond ras met goede cijfers voor gele- en bruine roest, hoge opbrengst

Bestellen

Wij leveren het zaaizaad in zakken van 25 kg of in bigbags van 500 kg. Ongeopende
verpakkingen met een standaard ontsmetting nemen wij retour tot eind november.
Wanneer u uw rassenkeuze gemaakt heeft, bestel of reserveer dan tijdig. U kunt uw
bestelling doorgeven aan uw adviseur of via info@theunissebv.nl | 0167-565550.

De volledige aanbevolen rassenlijst 2022(CSAR) is te vinden op: www.rassenlijst.info
Zie het overzicht van korrelopbrengst bij wintertarwe per regio op de achterzijde.

