
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Akkerbouw 
2015-17 

Wintertarwe          

Eind deze maand zullen de eerste percelen wintertarwe al weer gezaaid gaan worden. Voor een hoge 

opbrengst zijn een aantal punten van belang; de perceel condities, bemesting, ziektebestrijding, het zaaitijdstip 

en het ras. De bemesting en ziektebestrijding  komen later aan bod, in deze nieuwsbrief willen wij u graag 

informeren over de andere punten. 

 

Het zaaitijdtip; De ervaring leert dat vroeg gezaaide percelen vaak een hogere opbrengst genereren. Tarwe 

welke eind september begin oktober gezaaid word gaat vaak met voldoende lengte de winter in en kan zo 

beter tegen vorst en hevige regenbuien. Let wel de ziektedruk kan in een massaal gewas eerder toenemen in 

een warm najaar. Bij vroeg zaaien kan het noodzaak zijn om in het najaar al een onkruidbestrijding of 

ziektebestrijding (gerstvergelingsvirus) uit te voeren, wij komen hier in een volgende nieuwsbrief op terug. 

 

Perceel condities; Zorg dat voor aanvang van zaaien het perceel voldoende los is om de verdeling grond(60%): 

water(20%): lucht(20%) optimaal te houden. Dit geeft voldoende waterbergend vermogen en zorgt voor 

voldoende zuurstof waardoor de wortel ontwikkeling goed verloopt. Is de voorvrucht tarwe geweest? Zorg dan 

dat de stoppel goed verteert is of informeer naar de mogelijkheden van een Latitude ontsmetting. Zorg na zaai 

dat water op lager gelegen plaatsen snel afgevoerd kan worden door behulp van greppels. 

 

Latitude® ontsmetting 

Op percelen waar voor het tweede jaar tarwe wordt geteeld is er de mogelijkheid gebruik te maken van 

zaaizaad met Latitude ontsmetting. In verband met de aanwezigheid van ziektekiemen uit de eerste teelt of 

door ziekte of bodemschimmels die aanwezig zijn vanuit waardplanten. Een voorbeeld hiervan is de 

Tarwehalmdoder. De Tarwehalmdoder behoord tot een van de belangrijkste bodemziekte van de wereld, 

opbrengstverliezen kunnen ontstaan doordat de tarwehalmdoder de water- en mineralenhuishouding in de 

plant verstoort met als gevolg een sterk negatieve invloed op het teeltrendement en de vruchtopvolging. De 

opbrengstderving kan tot meer dan 50% procent oplopen. Wissel bij voorkeur af van ras en zaai niet twee keer 

hetzelfde ras achter elkaar.  

Vraag uw adviseur naar de beschikbaarheden van de Latitude ontsmetting en bestel op tijd! 

 

Zaaizaadhoeveelheid 

Gestreefd wordt voor een hoge opbrengst naar 200 tot 250 planten per m2. Afhankelijk van; zaaitijdstip, 

zaaiomstandigheden, zaaitechniek, het DKG (duizend korrel gewicht), voorvrucht, uitstoelend vermogen van 

het ras en kiemkracht varieert dit van 180 tot 225 kg per hectare. Overleg met uw adviseur voor de ideale 

zaaizaadhoeveelheid. 

 

Slakkenschade 

Voorkom slakkenschade, streef erna bij het zaaien om een zaaibed te maken waar slakken zo min mogelijk kans 

krijgen (fijn zaaibed met weinig schuilplaatsen). Zeker waar tarwe op tarwe geteeld wordt of andere groene 

voorvruchten zoals bijvoorbeeld graszaad of grasland. Na rotoreggen of aandrukken met een cambridge-rol 

heeft vaak hele goede effecten waardoor slakken weinig kans krijgen en de tarwe ongestoord kan kiemen. 

Verstandig is wel om tijdens of na het zaaien Sluxx slakkenkorrels te gebruiken. Per toepassing mag maximaal 7 

kg/ha toegepast worden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rassenkeuze wintertarwe; naar aanleiding van de opbrengsten van voorgaande seizoenen hebben wij weer 

een 4-tal rassen geselecteerd. Hieronder ziet u de resultaten van het ADAgro wintertarwe demoveld(2015) en 

de opbrengstcijfers van de CSAR rassenlijst. 

 

 
 

In de rechtse tabel is een overzicht van de ras eigenschappen weergegeven, deze resultaten zijn bepaald aan 

de hand van de rassenlijst. Belangrijke eigenschappen zijn naast opbrengst ook de ziekteresistentie niveaus. 

Zeker voor aarfusarium is een 6,5 het minimale cijfer wat een ras moet hebben. 

 

Henrik, is een (midden) vroeg tarwe-ras. Henrik laat al meerdere jaren een stabiel bovengemiddeld opbrengst 

niveau zien met een goed ziekten resistentieniveau. Dit ras komt zowel op lichte als op zware gronden goed tot 

zijn recht en heeft een sterk herstellend vermogen in het voorjaar. Henrik is geschikt voor de tarwe op tarwe 

teelt. 

 

Elixer, is een stabiele voertarwe. Het is een midden-vroeg lang stro type met een goede uitstoeling, verdient 

wel wat aandacht met betrekking tot groeiregulatie. Geeft in praktijk bovengemiddelde opbrengsten met een 

goede ziekten resistenties met een sterke resistentie tegen aarfusarium. 

 

Anapolis, is een midden vroeg  ras met een hoge opbrengstpotentie. Zeer sterk op gele- en bruine-roest en 

heeft een 7 als resistentiecijfer voor fusarium in de aar. Anapolis is geschikt voor tarwe op tarwe teelt.  

 

Tabasco, draait al langer mee en kan nog steeds een hoge opbrengst generen. Het is een kort stro type welke 

later afrijpt, tevens is tabasco geschikt voor de tarwe op tarwe teelt. Zorg wel voor een goede bescherming 

tegen aarfusarium, om een hoge opbrengst te behalen.  

 

ADAgro DEMOveld

Centrale Zeeklei Zuidwestelijke Zeeklei Rivierklei

Julius 101 98

Kelvin 97 99 99

KWS Livius 100 100

Lincoln 99 98

SW Tataros 92 94

Alves 99 99

Amalia 101 102

Delmare 100 101

Henrik 100 102 103

Tabasco 102 100 105

Anapolis 100 104 100

Mediator 101 104 97

Elixer 101 103 102

Homeros 100 100

KWS Erasmus 102 100

Lear 99 101

Rubisko 98

Asano 94

Armada 96

Diantha 105

Porthus 100

Twee jaar onderzocht

Benchmark 108 107

Johnny 102 102 103

Memory 98 95

RGT Reform 98 101 99

100 =..ton/ha 11,8 11,6 11,1

Met ziektebestrijding

korrelopbrengsten bij wintertarwe per regio
(gemiddelde resultaten over de jaren 2009 t/m 2014 in verhoudingsgetallen)


