
Wintertarwe/wintergerst, rassen,
onkruidbestrijding, zaaitips, aardappelen

Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de
webversie.

SeizoenwijzerSeizoenwijzer
Begeleid uw teelt in geschriftBegeleid uw teelt in geschrift

Inzaai Wintertarwe / WintergerstInzaai Wintertarwe / Wintergerst
U bent nu volop in de oogstperiode en
tegelijkertijd moet u al nadenken over het zaaien
van wintergranen. 
De officiële RassenlijstRassenlijst is natuurlijk een goede
basis voor de rassenkeuze. (Zie ook:
www.willemsbalgoy.nl/nieuws). Zaken om op te
letten zijn oa.: Stevigheid, vroegrijpheid,Stevigheid, vroegrijpheid,
ziekten gevoeligheid en strolengte. ziekten gevoeligheid en strolengte. 

RassenkeuzeRassenkeuze
Op basis van deze rassenlijst en onze eigen ervaringen via onze leverancier SGL, hebben wij
een keuze gemaakt om een aantal rassen op voorraad te nemen en aan te bevelen:
Nieuw dit seizoen hebben we voor u:

Talent:Talent: Nieuw ras met hoog opbrengstpotentieel, weinig ziektegevoelig en lang stro.
Ras kan dienen als baktarwe.

Verder hebben we op voorraad:

Porthus: Porthus: Vroeg ras met mooie opbrengsten, maar enigszins meeldauw gevoelig.
Henrik: Henrik: Nummer 1 ras in Nederland: Gezond met goede opbrengsten en weinig
Fusariumgevoelig.
Benchmark: Benchmark: Middenvroeg ras met goede eigenschappen en een hoge
opbrengstpotentie.

Voor wintergerstwintergerst bevelen wij RafaelaRafaela aan: het eerste ras met een resistentie tegen
Dwergvergelingsvirus.
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Onkruidbestrijding WintertarweOnkruidbestrijding Wintertarwe
“Als je kunt zaaien, kun je ook spuiten” is een gezegde!
En “Regeren is vooruitzien!” Wat valt er te leren van de ervaringen van de laatste jaren?
Op kleigrond: “Op kleigrond: “Voorkomen is altijd beter dan genezen”. Een najaarstoepassing met Herold
heeft vele voordelen. Een voor-opkomstbehandelingvoor-opkomstbehandeling direct na zaai geeft over de jaren
heen het beste resultaat. Herold is een bodemherbicide dat met het bodemvocht door de
wortels van het kiemende onkruid moet worden opgenomen.
Hou rekening met het volgende:

1. Gebruik het aanwezige bodemvocht na de zaaibedbereiding. Spuit Herold daarom
binnen 48 uur na zaai.

2. Zorg voor een zo goed mogelijk, niet te grof liggend zaaibed.
3. Rol het perceel na zaai. Dit stimuleert een snelle kieming van het onkruid in de

periode dat het herbicide nog het meest actief is.

Na-opkomsttoepassingNa-opkomsttoepassing: het advies voor Herold op lichtere grond en op löss. Het beste
toepassingsmoment is dan het zgn. “puntenstadium” wanneer de tarwe juist is opgekomen.

De voordelen van HeroldHerold op een rij:

Herold werkt tegen alle belangrijke breedbladige- en gras-onkruiden in graan.
Herold is het sterkste middel in het kader van resistentiemanagement tegen duist en
windhalm.
Herold is flexibel inzetbaar in tarwe op klei; van direct na zaai tot na-opkomst (2
blad-stadium). Op lichtere gronden vanaf vroege na-opkomst (puntenstadium).
Herold is veilig voor het gewas.
Herold is bij na-opkomsttoepassing uitstekend mengbaar met insecticiden zoals
Decis tegen o.a. bladluis (vergelingsvirus).

AdviesAdvies:

Kort na zaai (vooropkomst): 0,6 l/ha0,6 l/ha
HeroldHerold.
Op lichte gronden of op zand: 0,45 l/ha0,45 l/ha
HeroldHerold.

In WintergerstWintergerst kan Herold i.v.m. gewasschade
alleen na-opkomstalleen na-opkomst toegepast worden.

ZaaitipsZaaitips
De hoeveelheid zaaizaad is afhankelijk van het duizendkorrelgewicht (DKG), de
zaaiomstandigheden en de mate van uitstoeling van het ras. Vuistregel voor de
zaaizaadhoeveelheid is onder goede omstandigheden 3,5 maal het duizendkorrelgewicht
Wanneer u gaat spitten en zaaien moet er minimaal 15% meer zaaizaad gebruikt worden.



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 gebruiken tijdens of na het
zaaien. 7 kg/ha Sluxx.7 kg/ha Sluxx. Zo nodig herhalen.

BodemverbeteringBodemverbetering
Investeren in de kwaliteit van de grond is een goede zaak. Kijk eens naar de
bodemanalyses, nu de omstandigheden goed zijn is het misschien raadzaam om actie te
ondernemen.
We hebben zowel bodemverbeteraars als ook gewone kalkmeststoffen.

S = Schotelstrooier, K = Kunstmeststrooier, NW = neutraliserende waarde (was
zuurbindende waarde)

Kiemremming van AardappelenKiemremming van Aardappelen
Kiemremming vraagt dit seizoen extra aandacht. Door de warme en vochtige
omstandigheden bij de oogst dit jaar, zullen de knollen minder afgehard zijn.

Kiemremmingsmiddelen toedienen tijdens het inschuren heeft als risico dat er schilbrand
op de knollen kan ontstaan. Pas tijdens inschuren geen behandeling toe op niet afgeharde
partijen, partijen met veel beschadigingen of met openstaande lenticellen. En let natuurlijk
op met gevoelige rassen als Asterix, Folva en Zorba.
Hieronder volgen de mogelijkheden.

Itcan ( Royal MH )Itcan ( Royal MH )



Wanneer de aardappelen in het groeiseizoen zijn gespoten met Itcan  ( Royal MH ), zijn ze
kiemvrij te bewaren t/m december/januari. Hoewel de aardappel altijd geremd blijft,
moeten er aanvullende behandelingen volgen met foggen, afhankelijk van de bewaarduur.
Nieuw is de mogelijkheid van 1,4-Sight, wat een chloorprofamvrij schema mogelijk maakt.

Gewasbeschermingsmonitor Gewasbeschermingsmonitor 
Denkt u aan deze verplichting, wij kunnen u hiermee indien gewenst helpen.
Wilbert: 06 2062 7078, wilbert.willems@willemsbalgoy.nl
Maarten: 06 2348 1252, maarten.van.erp@willemsbalgoy.nl
Let opLet op: De overheid controleert hierop!

Gedreven door de seizoenen!

Tel. 024 641 26 31
info@willemsbalgoy.nl 
www.willemsbalgoy.nl 

Specifieke vragenSpecifieke vragen
Heeft u specifieke vragen? Bel of mail: 

Wilbert Willems, tel. 06 2062 7078
Maarten van Erp, tel. 06 2348 1252
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Willems Balgoy CV besteedt uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele betrouwbare informatie.
Willems Balgoy CV 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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