Nr. 20, 11 september 2018
Rassenkeuze wintertarwe en wintergerst
Ook dit jaar zijn wij weer graag uw leverancier van zaaizaad voor wintertarwe en wintergerst. Om u te helpen bij de
rassenkeuze hebben we de meest gangbare rassen in een overzicht gezet. Kijk bij de rassenkeuze niet alleen naar
de hoogste korrelopbrengst maar kijk ook naar de andere raskenmerken, zoals vroegheid, stevigheid en
ziektegevoeligheid. Mocht u interesse hebben in een ander ras, dan hopen we u ook hiermee van dienst te kunnen
zijn.
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Klik hier voor de raskenmerken volgens CSAR rassenlijst 2018. Klik op het ras voor het product leaflet.
Voor wintergerst hebben we ook enkele rassen beschikbaar, hier kunt u voor het teeltadvies op de naam van het ras
klikken.
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Wilt u bij het bestellen van wintertarwe en wintergerst met 1 dag levertijd rekening houden.
Korte TIP’s
Bij de teelt van tarwe op tarwe is de kans op tarwehalmdoder aanwezig. Wij adviseren dan het zaaizaad met
Latitude te laten ontsmetten. Met Latitude ontsmet zaaizaad kunnen wij niet retour nemen! Wintergerst is
een goed alternatief voor tarwe op tarwe.
Zaai late rassen bij voorkeur voor half november.
Op droogtegevoelige grond heeft een ras dat vroeg afrijpt de voorkeur.
Op lichtere grond speelt meeldauw vaker een rol.
Als er slakken worden verwacht kan er 7 kg/ha Derrex slakkenkorrels worden mee gezaaid.
Najaarsonkruidbestrijding in wintergraan
Tarwe en gerst in het bouwplan heeft zijn voordelen. De wortelonkruiden kunnen in het voorjaar worden aangepakt.
De beste strategie hierbij is om een najaars onkruidbestrijding uit te voeren. Dit kan alleen indien het zaad goed
bedekt ligt. Voor een goede start van de teelt adviseren wij 0,4 – 0,6 L/ha Herold direct na zaai of vanaf het 1
bladstadium. Dit middel heeft een goede werking tegen o.a. eenjarig breedbladige onkruiden, straatgras, duist en
windhalm. Om dit te versterken op o.a. paarse dovenetel, ereprijs soorten, kamille, klein kruiskruid en melde soorten
kan er 0,15 – 0,2 L/ha AZ500 aan worden toegevoegd. Een najaars onkruidbestrijding geeft het gewas ook een start
zonder concurrentie van onkruiden.
Voorkom gerstevergelingsvirus in wintergraan
Om gerstevergelingsvirus tegen te gaan moet u uw wintergraan na opkomst regelmatig controleren 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. Indien nodig de bespuiting na 2-3 weken herhalen. Deze middelen kunnen met Herold en
Malibu gemengd verspoten worden.
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