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Wintertarwe 
 

Binnenkort zal het zaaien van de wintergranen weer beginnen. Bij de keuze van zaaigranen 
verdient wintertarwe de voorkeur boven zomertarwe. Gemiddeld heeft het een hogere financiële 
opbrengst, het levert het meeste organische stof en er zijn meer mogelijkheden ten aanzien van 
onkruidbestrijding. Een ander belangrijk voordeel is dat de stikstofgewasnorm, in vergelijking 
met de andere granen, het meest ruim is. De stikstof die ‘over’ is uit deze teelt, kan eventueel 
aangewend worden voor andere gewassen in het bouwplan. 
 

De opbrengsten van de wintertarwe waren dit jaar zeer goed. Ondanks de lange strenge winter 
en de droogte in juni en juli heeft het graan zich goed ontwikkeld. Onze voorkeursrassen 
hebben dit jaar alle goede opbrengsten laten zien. 
 

Voor het komende seizoen hebben wij de volgende rassen voor u geselecteerd: 
Premio: Zeer vroege baktarwe. Stevig, gezond tarweras geeft grove korrels met een hoog 

hectolitergewicht. Geeft bovengemiddelde opbrengsten. Geschikt voor vroege en 
late zaai om een goede spreiding van de oogst te verkrijgen. Baardtarwe. 

Elixer: Middenvroege voertarwe met zeer goede resistentie cijfers en hoge opbrengsten.  
Henrik: Middenvroege voertarwe met een bijzonder goede opbrengst. De ziekte-

resistenties zijn van een hoog niveau met een excellente fusariumresistentie in 
het bijzonder. Langstroras voor hoge stro opbrengst.   

Tabasco: Het grootste ras in ons werkgebied. Stevig, laat tarweras met zeer goede 
ziekteresistentie en een enorm opbrengstpotentieel. Bij voorkeur voor eind 
oktober zaaien. 

 

De benodigde hoeveelheid zaaizaad onder goede omstandigheden bedraagt 150-160 kg per 
hectare afhankelijk van het DKG (Duizend Korrel Gewicht). Later in het seizoen als de 
omstandigheden slechter worden, 175-200 kg zaaizaad gebruiken. Onder slechtere 
omstandigheden of bij spitzaaien minimaal 10% meer zaaizaad gebruiken. 
 

Het is komend jaar ook weer mogelijk om het tarwezaaizaad te ontsmetten met Latitude. Deze 
ontsmetting heeft een goede werking op tarwehalmdoder. Deze schimmelziekte komt 
voornamelijk voor bij tarwe op tarwe. Let er wel op dat deze ontsmetting duurder is dan de 
standaard zaadontsmetting en niet alle rassen met deze ontsmetting leverbaar zijn. Let op: 
bestel zaaizaad met deze ontsmetting vroeg!! 
 
Let op indien op de stoppel een onkruidbestrijding met groeistoffen is uitgevoerd. Groeistoffen 
die voor het zaaien gespoten worden, mogen niet korter dan 6 weken voor het zaaien toegepast 
worden i.v.m. kans op kiemschade. Bijgevoegd is de rassenlijst wintertarwe voor het 
groeiseizoen 2014. 
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 Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag / bewaring en toepassing zich aan onze 

controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. 

Wintergerst 
 

Het voorkeursras voor wintergerst dit jaar is Pelican. Het is een betrouwbaar meerrijig, stevig 
ras. Pelican heeft zich  in de praktijk bewezen als een gezond ras met bovengemiddeld hoge 
opbrengsten. Zaai 140-150 kg/ha. Onder slechte omstandigheden of bij spitzaaien minimaal 
10% meer zaaizaad gebruiken.  
 
Onkruidbestrijding wintergranen 
 

Sinds het vervallen van de toelating van IP-Flo zien we aan het einde van de teelt van 
wintergranen steeds meer onkruiden in het gewas. Om onkruiden te voorkomen is het belangrijk 
een schone start te maken. Door een bespuiting met Javelin na het zaaien kunt u een hoge 
onkruiddruk van kleefkruid, straatgras, duist, windhalm, ereprijs en dovenetel voorkomen. 
Afhankelijk van de winter en de onkruiddruk kan de onkruidbestrijding in het voorjaar relatief 
eenvoudig afgemaakt worden. De dosering van Javelin is afhankelijk van de zwaarte van de 
grond:  

 < 20% afslibbaar  2,5 l/ha 

 20-30% afslibbaar  2,5 – 3,5 l/ha 

 > 30% afslibbaar  3,5 – 4 l/ha 
Spuit Javelin op een vochtig bezakt zaaibed met een fijne structuur voor een goede werking. 
Toepassing van Javelin kan direct na het zaaien of vanaf het 3-blad stadium van de tarwe. 
 
Slakkenkorrels 
 

Na inzaai van wintergranen, graszaad of koolzaad kunnen slakken behoorlijke schade 
aanrichten. Om schade te voorkomen kunt u slakkenkorrels strooien na het zaaien. Caragoal 
Gr (12990N) heeft een toelating ter bestrijding van schadelijke landslakken op zware 
kleigronden (meer dan 25% afslibbaar) in de teelt van wintergraan, graszaad en koolzaad van 1 
januari tot 1 maart en van 1 september tot en met 31 december. De dosering is 6,5 kg/ha, met 
een maximum van 2 toepassingen per teelt. 
Een goede bescherming tegen slakken kan vaak ook al worden verkregen door het middel in 
regels langs de perceelsranden uit te strooien. 
 
Kiemremming aardappelen 
 

Voor de kiemremming van aardappelen zijn diverse mogelijkheden voorhanden. Let op bij 
schilbrand-gevoelige rassen als Nicola en Victoria en voor poederschurft gevoelige rassen 
als Asterix en Bildstar. Behandel deze niet tijdens inschuren, maar ga over op gassen, zodra de 
partij is drooggeblazen en de wonden van het rooien en inschuren zijn geheeld. Ook groen 
gerooide aardappelen of aardappelen met schurftaantasting zijn gevoeliger voor schilbrand. 
Tijdens het inschuren zijn er twee manieren om kiemremmers toe te passen: 
Poederdoseerapparaat    1-2 kg Brabant Kiemremmer per ton.  
Schijfvernevelaar     150 ml Gro-Stop Ready per ton. 
 
Actualiteiten middelen 
 

De toelating van Perfekthion (Dimethoaat) vervalt per 1 oktober 2013. Er wordt geen aflever- 
en opgebruiktermijn toegekend aan het middel. Dit betekent dat het product vanaf deze datum 
niet meer op voorraad mag staan en niet meer gebruikt mag worden. 
 

 
Neem voor het bij uw situatie/perceel passende advies contact op met uw adviseur:  
Wilbert Willems  06-2062 7078  wilbert.willems@willemsbalgoy.nl 
Henk Willems  06-5320 9876 


