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Zaaigranen en teelttips

Wintergranen: rassenkeuze
en ervaringen
Ondanks de warme en droge zomer kunnen we terugkijken op een goed
granenseizoen, met hoge tot zeer hoge opbrengsten.
We hebben met een aantal rassen in de praktijk goede ervaringen opgedaan.
Het wordt weer tijd om te denken aan de herfst-inzaai; een kijkje op de rassenlijst
voor de nieuwste rassen en ervaringen.

Wintertarwe rassen
Chevignon: Midden vroeg, zeer gezond
en heeft hoge opbrengsten gegeven.
KWS Talent: Midden vroeg ras, Met zeer
goede cijfers voor gele en bruine roest,
met een zeer hoge korrelopbrengst.
Bennington: Zeer stevige wintertarwe met
hoge opbrengst potentie op verschillende
grondsoorten.
WPB Ebey: Zeer gezonde wintertarwe met
hoge stevigheid

Wintergerst rassen
LG Rafaela: Het eerste ras met natuurlijke resistentie tegen het
dwergvergelingsvirus
LG Zebra: Stevig nieuw ras met dezelfde resistentie en hoge opbrengstpotentie.

De onkruidbestrijding in het najaar
Onkruidbestrijding in het najaar heeft een aantal voordelen. Het land is meestal
goed berijdbaar. Uit proeven is ook gebleken dat een najaarsbespuiting een
opbrengstverhoging geeft omdat de tarwe in het voorjaar minder geremd wordt in
de groei. Bespuitingen in het voorjaar met lage temperaturen, kunnen voor een
remming van de groei zorgen.
Een effectieve manier om onkruid te bestrijden in de wintertarwe is het voor- of
na- opkomst toepassen van een bodemherbicide (Herold en AZ 500). Een
najaarstoepassing is vooral zinvol op percelen waar een hoge onkruiddruk wordt
verwacht van bijvoorbeeld duist, straatgras, windhalm, kamille, varkensgras,
ereprijs en/of paarse dovenetel.
In wintergerst is het vrijwel standaard om onkruid in het najaar te bestrijden,
omdat bestrijding van grassen later in het teeltseizoen veel lastiger is. Herold in
gerst alleen na-opkomst toepassen!

Wintertarwe
Herold in het najaar toepassen kort na zaai of na opkomst van het gewas, in het
1-2 bladstadium van de tarwe. 0,6 lt/ha. De minder sterke werking op bv Kamille
kan opgeheven worden door te mengen met AZ 500 0,15 lt/ha.

Winterrogge, triticale en spelt
Wintertarwe direct na zaai: 0,6 lt Herold + 0,15 lt AZ 500 + 0,2 lt Concrete HF
Wintergerst alléén na opkomst: 0,6 lt Herold + 0,2 lt Concrete HF
Ook in deze gewassen kan Herold worden toegepast in het najaar.

Concrete HF
Op lichte gronden heeft het toevoegen van Concrete voordelen op het gebied van
gewasveiligheid en uitspoeling. Dosering: 0,2 lt/ha.
Concrete toevoegen tijdens het vullen van de tank met water.
Laat het roermechanisme in werking. Gewasbeschermingsmiddelen altijd als
laatste aan de tankinhoud toevoegen indien gemengd verspoten wordt.
Onmiddellijk na gereedmaken spuitvloeistof toepassen, terwijl de roerinrichting
ingeschakeld blijft.

Slakken
Slakken kunnen met name op percelen tarwe op tarwe op de zwaardere gronden
veel schade veroorzaken, zeker onder natte omstandigheden worden veel jonge
kiemen weggevreten. Om dat te voorkomen kunt u slakkenkorrels strooien als u
schade heeft vastgesteld.
Strooi 7 kg Sluxx per ha. Let op: zo nodig herhalen!! (Max 4 toepassingen / 12
mnd.)

Gerstevergelingsvirus
Gerstevergelingsvirus is een persistent virus dat wordt overgebracht door
bladluizen. De dragers van het virus zijn de grote graanluis, de roos-grasluis en
de vogelkersluis.
Het belangrijkste is om de eerste 8 tot 10 weken na opkomst verspreiding van het
virus te voorkomen. De infecties aanwezig in het perceel kunnen in het voorjaar
verder worden verspreid door luizen. Gerstevergelingsvirus kan serieuze
opbrengstderving geven.
Met name op vroeg gezaaide percelen kan de schade door het
gerstevergelingsvirus zichtbaar worden. In wintertarwe zijn géén rasverschillen
bekend, alle rassen zijn even gevoelig voor dit virus.
In wintergerst is de situatie anders. Rafaela en Zebra (nieuw ras) zijn rassen die
resistent zijn voor het gerstevergelingsvirus, en ze ondervinden dus geen enkele
schade.
Inspecteer uw percelen en overleg met uw adviseur of een bestrijding noodzakelijk
is.
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Let op! Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig! Lees voor gebruik altijd het etiket
en de productinformatie.
Willems Balgoy besteedt uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn
gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Willems Balgoy is niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies wanneer dit
schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was.
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