Wintergranen 2017 - 2018
Resultaten, ras- en zaaiadviezen

Raseigenschappen wintertarwe
gemiddelde resultaten over de jaren 2014 t/m 2017*

* Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschappen

¹ Rubricering conform de Aanbevelende Rassenlijst 2017:
A = Algemeen aanbevolen ras
B = Beperkt aanbevolen ras
N = Nieuw aanbevolen ras

Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2018

² Tussen haakjes: voorlopige gegevens:
B = baktarwe
Vu = vultarwe
Ov = overige tarwe
Bij korrelhardheid betekent een hoger cijfer dan 5: een harde tarwe

Korrelopbrengsten wintertarwe per regio
gemiddelde restultaten over de jaren 2012 t/m 2017 in verhoudingsgetallen

Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2018

De verhoudingsgetallen in het gedeelte met ziektebestrijding zijn niet rechtstreeks te vergelijken met de verhoudingsgetallen
in het gedeelte zonder ziektebestrijding.

Rassenadvies wintertarwe
2016-2017

* Opbrengst: ++ = gemiddelde opbrengst; +++ goede opbrengst; ++++ zeer goede opbrengst, +++++ allerhoogste opbrengst
** Ziekte resistentie: ++ = gemiddelde resistentie; +++ goede resistentie; ++++ zeer goede resistentie

Wintergerst
Hyybride wintergerst1
Hybride wintergerst heeft het voordeel dat het jaar in jaar uit een stabiele opbrengst levert, ook bij minder optimale
omstandigheden. Net als klassiek veredelde wintergerst ligt het oogsttijdstip van Hyvido-rassen aanzienlijk vroeger dan bij
tarwe. De gerst kan hierdoor vroeger geoogst worden, dit heeft als voordeel dat de oogsten beter verspreid kunnen worden
en op tijd een groenbemester gezaaid kan worden. Mede hierdoor is hybride gerst een welkome afwisseling geworden in de
rotatie.
Voordelen van Hybride wintergerst:
•
•
•
•

Meer groeikracht en groeit sneller
Meer en betere beworteling
Meer uitstoeling - meer aren
Meer biomassa

•
•
•
•

Efficiëntere benutting van water en nutriënten
Meer korrels per aar
Hoger korrelgewicht
Dus …………. hogere opbrengsten

Het telen van hybride gerstrassen verschilt iets van de bij de conventionele gerstrassen, bijv. aangepaste zaaidichtheid,
timing verschillende stikstofgiften, ziektebestrijding.
Beschikbare rassen voor 2017-2018:		Hyvido Volume en Hyvido Mercurioo
Zaaidatum:					
Periode 15 september - 15 oktober
Aanbevolen zaai/plantdichtheid:		Gemiddeld 3,6 eenheden/ha van 500.000 korrels per hectare
						
(=170-230 korrels/m²). Het gewenste aantal planten per m² is 170

Wintergerst resistent tegen dwergvergelingsvirus2
RAFAELA (kweekproduct van Limagrain) is het eerste ras met een natuurlijke resistentie tegen het dwergvergelingsvirus.
Hierdoor is Rafaela ongevoelig voor dit virus, dat wordt overgedragen door bladluizen.
											
Rasprofiel Rafaela:
•
•
•
•
•

Vroege afrijping, vroege oogst
Zeer hoge opbrengstpotentie
Zeer stevig gewas
Natuurlijke resistentie tegen vergelingsvirus, luizenbestrijding niet nodig
Zeer goede resistentie tegen net- en bladvlekkenziekte

3

1 Bron: Syngenta
2 Bron: Limagrain Nederland
3 Bron: Landbouwventrum Granen Vlaanderen. Rafaela in vergelijking (meerjarig) met de wintergerstrassen:
Meridan, KWS Tonic, Smooth, Qudriga, Etincel, Wootan, Monique, Tequila, Veronika, Domino

Wintergerst
Overige wintergerstrassen
In Nederland wordt er al sinds 1996 geen cultuur- en gebruikswaardeonderzoek aan wintergerst meer uitgevoerd. Om
toch enige informatie te verstrekken m.b.t. resultaten van diverse wintergerstrassen worden hieronder de cijfers van SGL,
opbrengst en BSA, landbouwkundig (officiële rassenonderzoek Duitsland) gepresenteerd.

Opbrengst* Wintergerst SGL (Duitsland) 2014-2017

Overzicht raseigenschappen** wintergerst

Bron: BSA-Noten 2016 (Duitsland)

* Opbrengst 2 beste veldjes, in verhoudingsgetallen (100= gemiddelde alle rassen in betreffend jaar)
**Toelichting cijfers: cijfers gaan van 1: vroeg, kort, weinig gevoelig tot 8: laat, lang, zeer gevoelig voor

Overzicht DKG, kiemkracht en
zaaiadvies per ha
Controleer alvorens men gaat zaaien als het DKG en kiemkracht overeenkomstig
is met deze lijst en voer de berekening anders op basis van deze getallen uit.
De uiteindelijke weersomstandigheid, bodemgesteldheid en te verwachten
weersvooruitzichten zijn uiteindelijk bepalend in het bepalen van de gewenste
hoeveelheid zaaizaad per ha. LET OP: en zijn verschillen tussen rassen, vraag
evt. naar het juiste rasadvies. Deze gegevens zijn met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Er kunnen, om wat voor reden dan ook, geen rechten aan
ontleend worden.
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