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Saldo Plus Granen
Granen zijn een onmisbaar gewas op het akkerbouwbedrijf. In sommige regio’s is
het een hoofdgewas, in andere regio’s zijn granen noodzakelijk in het bouwplan.

Granen

4

Wintertarwe

4

Voor een hoog saldo zijn rassen met een hoge opbrengst, goede gezondheid en
stevigheid belangrijk. Daarnaast is een ideale bakwaarde of brouwkwaliteit nodig
voor een vlotte afzet. Hiervoor test Barenbrug jaarlijks honderden nieuwe rassen
van wintertarwe, zomertarwe en zomergerst uit diverse vooraanstaande Duitse,
Engelse en Franse kweekprogramma’s.
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Na strenge selecties en uitgebreid rassenonderzoek, komen de beste rassen
beschikbaar. Hierdoor kunnen Nederlandse graantelers profiteren van het beste
genetisch potentieel in Europa en zo een hoog saldo realiseren met deze Saldo
Plus rassen.
Bodemvruchtbaarheid en aaltjesbestrijding
Met strengere bemestingsnormen wordt de kwaliteit van de bodem steeds
belangrijker. Een hoog organischstofgehalte en een goede structuur van de bodem
zijn onmisbaar voor een gewas. Het bedrijfsresultaat op het akkerbouwbedrijf
wordt daarom steeds meer afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid. Om die te
verbeteren is een geslaagde groenbemester noodzakelijk. Barenbrug heeft hiervoor
een serie grasgroenbemesters ontwikkeld die een sterke structuurverbetering
geven van de bouwvoor en een hoger organischstofgehalte. Daarnaast investeert
Barenbrug in de ontwikkeling van (multi)resistente rassen van bladrammenas en
gele mosterd, die tevens inzetbaar zijn als aaltjesbestrijders.
Barenbrug Holland BV
Leen Struik
Product Manager
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Wintertarwe

JB Asano
Vroege, hoogproductieve
baktarwe

Nieuwe tarwerassen
Razzano,

Rassenlijstkandidaat 2013

De nieuwe wintertarwe Razzano is nu twee jaar in
Nederland getest in het officiële rassenonderzoek
en is kandidaat voor Rassenlijstopname in najaar
2012. De resultaten zijn veelbelovend. Op alle
grondsoorten geeft het ras een bovengemiddelde
opbrengst. Het geeft een zeer stevig gewas (8,5)
met een goede resistentie tegen bladvlekkenziekten
en roest. De meeldauw- en fusariumresistentie zijn
gemiddeld. Ook de wintervastheid is zeer goed.
Opbrengstgegevens Razzano wintertarwe*

Zeer vroege,
hoogproductieve baktarwe
Premio is een super productieve
baktarwe die sterke opgang
maakt in West-Europa. Zowel uit
proeven als uit ervaringen van
akkerbouwers blijkt dat de vroege Premio fantastische opbrengsten geeft.

Met
Zonder
ziektebestrijding ziektebestrijding
Zuidwestelijke zeeklei
104
108
Centrale zeeklei
103
103
Noordelijke zeeklei
100
105
Zand- en dalgrond
100
95
Rivierklei/Löss
103
105

Zeer vroeg rijp
Premio is 7 tot 10 dagen vroeger rijp dan gemiddelde rassen. De vroege afrijping was in de zomer
van 2011 bijzonder voordelig voor graantelers. Op
de meeste plaatsen is Premio op de eerste dagen
van augustus droog gedorst voor de regenperiode.
Dat gaf een besparing op de droogkosten en ook
de kwaliteit bleef hierdoor op een hoog niveau.

Elan,

Superstevig
Opvallend is ook de stevigheid van het gewas.
Waar in veel streken door de zware regenval de
tarwe legerde, stond Premio nog goed overeind.
Bijzonder van Premio is dat de aren bij de afrijping
recht blijven staan. Hierdoor droogt de korrel erg
snel in de aar. Het voordeel hiervan is dat Premio
na regen eerder gedorst kan worden en geen last
van schot heeft.

tweedejaars officieel
Rassenonderzoek
De nieuwe wintertarwe Elan gaf in het eerste jaar
van het officiële Rassenonderzoek op alle grondsoorten bovengemiddelde opbrengsten. In de gespoten proeven op kleigronden zelfs een meeropbrengst
van 4 tot 5%. Daarnaast is het een zeer stevige
tarwe met een gemiddelde tot goede algemene
ziekteweerstand. Elan wordt als potentiële baktarwe
in het officiële onderzoek getest op kwaliteit.

Estivus,

toegelaten op Duitse rassenlijst en
in het officieel rassenonderzoek Nederland
Estivus is een middenvroege baktarwe met uitstekende resistenties tegen onder andere meeldauw,
roest en fusarium. De nieuwe wintertarwe geeft een
hoge en stabiele korrelopbrengst, is stevig en goed
wintervast. Estivus wordt nu ook in Nederland in
2012 voor het eerst getest in het officiële rassenonderzoek dat uitgevoerd wordt door PPO in Lelystad.
4

Premio

Kwaliteit
Opvallend zijn het hoge hectolitergewicht en de
mooie grove korrels van deze wintertarwe. Ook
in Frankrijk en Belgie wordt Premio in de hoogste
kwaliteitsklasse gewaardeerd.

JB Asano is een broodtarwe en is
in Duitsland de meest gezaaide
A-tarwe. Ook in Nederland geeft
het ras in verschillende proeven
topopbrengsten. De baktarwe is vroeg rijp en kan
op tijd geoogst worden.
Nummer 1 op de Groningse klei
JB Asano is ook onderzocht op proefboerderij
Ebelsheerd in Nieuw Beerta. Het ras gaf de hoogste
opbrengst in de behandelde proef (113) maar ook
in de onbehandelde proef scoorde het ras zeer
hoog (107). JB Asano geeft het tarwe met mooie
grote grove korrels en een hoog hectolitergewicht.
Vroeg rijp en veel stro
De vroege afrijping was in de zomer van 2011
uitermate voordelig voor graantelers. Op de meeste

plaatsen is JB Asano de eerste dagen van augustus
droog gedorst vóór de regenperiode. Dat gaf een
besparing op de droogkosten en ook de kwaliteit
bleef hierdoor op een hoog niveau. De superproductieve baktarwe maakt daarom sterke opgang in
West-Europa en wordt met succes in Nederland geteeld. De stro-opbrengst van JB Asano is hoog wat
interessant is bij de verkoop en bij het onderwerken
voor bodemverbetering.
Kwaliteit
Valgetal

Gemiddeld - hoog

Eiwitgehalt

Gemiddeld

Sedimentatiewaarde

Gemiddeld - hoog

Wateropname

Gemiddeld

Bloemopbrengst

Hoog – zeer hoog

Bakvolume

Gemiddeld - hoog

JB Asano geeft tarwe met een zeer hoog hectolitergewicht en
mooie grove korrels. Het is een echte broodtarwe die in Duitsland
als A- tarwe wordt gewaardeerd.

Gemiddelde opbrengst JB Asano en Premio over drie oogstjaren op drie locaties*
Lelystad
Premio
JB Asano
**100 =

Colijnsplaat

Wageningen

kg per ha

relatief

kg per ha

relatief

kg per ha

relatief

11286
11166
11206

102
103
100

11775
12133
11769

100
103
100

6773
7027
6298

108
112
100

* Bron; Barenbrug Reserach. Locaties Lelystad Barenzahoeve klei oogst 09-11, Colijnsplaat, Proefboerderij De Rusthoeve klei oogst 08-10,
Wageningen WUR zand 08-10.
** = gemiddelde controlerassen 2008 Robigus, Anthus en Globus • 2009 Robigus, Anthus, Bristol, SW Tataros en Lincoln • 2010 Robigus,
Anthus, SW Tataros en Lincoln • 2011 SW Tataros, Lincoln, Tabasco, Julius en Lear

Raseigenschappen JB Asano en Premio*
JB Asano

Premio

Stevigheid

***

*****

Bruine roest

***

****

Bladvlekken

****

*****

Aarfusarium

****

***

Meeldauw

*** ( * )

****

**

****

Gele roest
* = matig

***** = uitstekend

(Gebaseerd op waarnemingen Nederlandse proeven
en gegevens van officieel Duits rassenonderzoek)

Zomergerst

Calico
Voor het stevigste gewas met
de hoogste opbrengst

Prestige
Topras in Europa
Na opname op de Aanbevelende
Rassenlijst is Prestige in de
praktijk zéér succesvol gebleken.
Er zijn weinig rassen die zolang
geteeld en gewaardeerd worden als Prestige.
Prestige is zowel voor de teler, collecteurs, de
mouters en brouwers zeer geschikt.
Rasomschrijving*
Prestige is een vrij korte (100) en stevige (7,5) gerst,
die vroeg in de aar (8) komt. Bij intensieve teelt is
een halmversteviger aan te bevelen. Prestige scoort
hoog op de landbouwkundige eigenschappen
stevigheid, opbrengst en gezondheid.
Opbrengst
Prestige is een productieve gerst in relatie tot de
bijzondere kwaliteit. De wat lagere korrelopbrengst
ten opzichte van nieuwere rassen, wordt vaak door
collecteurs gecompenseerd vanwege deze kwaliteit.
Ziekteresistentie
Prestige is een vrij gezonde zomergerst. Opvallend is
de perfecte resistentie tegen meeldauw (9). Vooral op
lichtere gronden is dit van groot belang. De algemene
ziekteresistentie van Prestige brouwgerst is goed.
Brouwkwaliteit
Uit zowel het Nederlands als buitenlands
kwaliteitsonderzoek blijkt dat Prestige goede mouten brouweigenschappen heeft.
Kwaliteitgegevens Prestige brouwgerst*

Brouwkwaliteit

6

7

Eiwitgehalte

100

Korrelgewicht

100

Volgerstpercentage relatief

100

Prestige wordt aanbevolen door brouwers en
mouters (Nibem). Stichting Nibem is het Nederlands
instituut voor brouwgerst, mout en bier. Een van
de activiteiten van deze organisatie is het jaarlijks
beoordelen van zomergerstrassen voor mout- en
brouwkwaliteit. Uit de waarderingslijst 2012 van
het Nibem blijkt dat Prestige wordt geaccepteerd
door de hele industrie.

Calico is het topras op de
Aanbevelende Rassenlijst in
2012. Calico geeft namelijk hoge
opbrengsten op zowel kleigrond als op zand- en
dalgrond. Landbouwkundig is Calico een uniek
ras doordat zowel de stevigheid, de opbrengst én
gezondheid opvallend goed zijn. Daarnaast wordt
Calico goed ontvangen bij mouters en brouwers.
Calico biedt dus alles wat zowel telers, collecteurs
als verwerkende industrie verlangen.

Internationaal
Prestige wordt in veel West-Europese landen
geteeld: Schotland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland,
Denemarken, Frankrijk, België, Polen en Tsjechië.
Door het internationale gebruik van Prestige is de
afzet gemakkelijk en de teelt ook in Nederland
aantrekkelijk.
* gegevens ontleend aan Aanbevelende
Rassenlijst 2012

Nummer 1 in stevigheid
Met het hoogste cijfer voor stevigheid (8) en een
relatieve lengte van 95 staat Calico onovertroffen
op de Aanbevelende Rassenlijst 2012. Hiermee
vergroten akkerbouwers de kans op een gezond en
staand gewas bij de oogst. Dit is ook positief voor
de opbrengst en kwaliteit van brouwgerst.

Salome
Veelbelovende nieuwe
brouwgerst in officieel
rassenonderzoek
Salome zomergerst is in 2012
toegelaten tot de Duitse rassenlijst
met uitstekende landbouwkundige
cijfers. De nieuwe brouwgerst geeft een kort en
stevig gewas met een goede gezondheid. Qua
opbrengst behoort het ras bij de top. Ook bezit het
ras goede mout- en brouweigenschappen gezien
een succesvolle deelname aan de erkende en
grootschalige kwaliteitswaardering van het Berlijnse
Programma 2011 - 2012.
Nederlands onderzoek
De goede eigenschappen worden ook bevestigd in
het officiële rassenonderzoek in Nederland. Salome
wordt daar nu in het tweede jaar onderzocht en de
eerste jaarsresultaten zijn veelbelovend.

Hoogproductief
In de categorie goed bruikbare rassen, scoort
Calico zéér hoog in opbrengst in gespoten en
onbespoten proeven op alle gronden. Van de door
het Nederlands instituut voor brouwgerst, mout en
bier (Nibem) aanbevolen rassen, is Calico zelfs
het enige ras dat op alle gronden een relatieve
opbrengst van 100 of hoger scoort.
Opbrengstgegevens zomergerst *

Met
Zonder
ziektebestrijding ziektebestrijding
Kleigrond

100

100

Zand- en dalgrond

100

101

Bron: Aanbevelende Rassenlijst 2012
Zéér gezond en vroeg rijp
Calico is een zeer gezonde brouwgerst. De
meeldauwresistentie (9) is uitmuntend maar
Calico heeft ook weinig last van bladziekten:
netvlekkenziekte 6,5, bladvlekkenziekte 8. De
prima ziekteresistentie blijkt ook duidelijk uit de
hoge opbrengsten die Calico geeft in onbespoten
proeven. Met een 7 voor vroegrijpheid zorgt

Calico ook voor een tijdige oogst en voorkomt,
met name op zandgrond, opbrengstverlies door
zomerdroogte.
Brouwers bevelen Calico aan
Met een 7 voor brouwkwaliteit is Calico geplaatst
in de categorie ‘goed bruikbare rassen’. Met een
onovertroffen cijfer voor korrelgewicht zorgt Calico
voor een product met grote, volle korrels en een
hoog volgerstaandeel. Het relatief laag eiwitgehalte
is vooral gunstig voor teelt op zand- en dalgrond.
Kwaliteitsgegevens Calico brouwgerst*

Brouwkwaliteit

7

Eiwitgehalte

94

Korrelgewicht

100

Volgerstpercentage relatief

101

* gegevens ontleend aan Aanbevelende Rassenlijst
2012
Vooral belangrijk is dat Calico brouwgerst wordt
aanbevolen door de stichting Nibem. Een van de
activiteiten van deze organisatie is het jaarlijks
beoordelen van zomergerstrassen voor mout- en
brouwkwaliteit.
De waarderingslijst van Nibem 2012 ziet er als
volgt uit:
• Prestige, Tipple en Calico worden geaccepteerd
door de hele industrie
• Quench wordt beperkt geaccepteerd, de teelt van
deze variëteit wordt afgeraden
Hieruit blijkt dat Calico het enige ras is voor de
teelt van brouwgerst dat zowel op kleigrond als op
zand- en dalgrond een bovengemiddelde opbrengst
geeft van de geaccepteerde rassen.
Bron: http://www.nibem.nl/nieuws/nibem-doetaanbeveling-over-brouwgerstrassen

Grasgroenbemesters
Tetra Green

Intermezzo

Proterra

(Engels raaigras)

(Italiaans raaigras)

Grasgroenbemester voor teelt
onder dekvrucht wintertarwe

Tetra Green is een
graszaadmengsel met tetraploïde
Engels raaigrassen voor
groenbemesting, in te zaaien
voornamelijk in de stoppel. Tetra Green wordt
geleverd vrij van kweek en duist, om te voorkomen
dat de grond besmet wordt met ongewenste
onkruiden.

Intermezzo is het nieuwe
graszaadmengsel
samengesteld uit tetraploïde
Italiaans raaigrassen voor
groenbemesting, in te zaaien voornamelijk in de
stoppel. Intermezzo wordt geleverd vrij van kweek
en duist, om te voorkomen dat de grond besmet
wordt met ongewenste onkruiden.

Inzaaien
Tetra Green kan gezaaid worden zowel in de
stoppel als onder dekvrucht.

Inzaaien
Dankzij de snelle beginontwikkeling is Intermezzo
bij uitstek geschikt voor inzaai in de stoppel.

zaaihoeveelheid
inzaai periode
per ha		
In de stoppel
Onder dekvrucht
Afrijpend graan

25 kg
15 tot 25 kg
25 kg

juni tot en met augustus
februari tot half april
juli

Zaaihoeveelheid
inzaai periode
per ha		
In de stoppel
Onder dekvrucht
Afrijpend graan
Onder maïs

30 tot 40 kg
25 tot 30 kg
30 kg
15 tot 20 kg

half juni tot half november
maart tot eind april
juli
maïs ± 40 cm hoog

De raaigrasrassen die gebruikt worden in Tetra Green en Intermezzo hebben
de volgende kenmerken:
• Snelle beginontwikkeling.
• Relatief laat doorschietend, waardoor binding van de mineralen lang blijft doorgaan.
• Intensieve beworteling en daardoor een goede organische stofproductie.
• Hoge kroonroestresistentie, waardoor het gewas lang kan blijven doorgroeien.
• Vrij van kweek en duist.

8

Proterra is een speciale
groenbemester ontwikkeld
voor teelt onder dekvrucht
(wintertarwe). Het bestaat uit geselecteerde
rietzwenkgrassen die zich goed vestigen
onder wintertarwe zonder deze dekvrucht te
beconcurreren. Het geeft tot de graanoogst
geen forse ontwikkeling. Bovendien is Proterra
ongevoelig voor vernalisatie waardoor er geen
zaadstengels worden gevormd, zeker wanneer
vanaf half oktober wordt ingezaaid. Na de
graanoogst ontwikkelt zich, zonder verdere
bewerking van de bouwvoor, een diepwortelende
en forse groenbemester.
De voordelen van Proterra
• Hogere organische stof productie
• Makkelijk mee te zaaien met wintertarwe
in één werkgang of over de vorst
• Hoge ziekteresistentie
• Extra stikstofgebruiksnorm (50 - 60 kg N)
• Géén zaadstengelvorming
• Uitstekende bodemverbeteraar
• Kostenbesparend
• Twee inzaaimomenten mogelijk
(najaar of over de vorst)

Inzaaien
Inzaai van Proterra is op twee manieren mogelijk:
• Met wintertarwe (begin okt-begin dec).
• Over de vorst of droge grond (dec-begin maart)
De inzaaihoeveelheid is 15 tot 20 kg/ha.
Extra stikstofgebruiksnorm van 50 / 60 kg!
Voor Proterra geldt een extra stikstofgebruiksnorm
van 60 kg op klei- en veengrond en 50 kg op zand
en lössgrond tot en met 2013. De groenbemester
moet op kleigrond ingezaaid zijn vóór 1
september en 8 weken blijven liggen. Op zand-,
löss- en veengrond inzaaien voor 1 september
en ploegen na 1 december. Proterra geeft extra
plaatsingsruimte voor stikstof uit dierlijke mest. Dit
levert een financieel voordeel op.
Proterra in de mais
Vanaf 2010 onderzoekt Barenbrug samen met Agro
Research International de mogelijkheid om Proterra
als groenbemester onder mais te zaaien. De eerste
resultaten zijn veelbelovend. In 2012 wordt Proterra
ook op verschillende proef- en demovelden bij
o.a. het PPO en DLV-Plant getest. Proterra vormt
planten onder dekvrucht zonder het maisgewas
te beconcurreren en uit recente proeven blijkt
dat de jonge planten contact-herbicidebespuiting
verdragen. Tijdens de afrijping van de mais krijgt
het gewas meer licht. Na de maisoogst staat er
direct een gewas dat efficiënt mineralen vastlegt,
organische stof produceert en de structuur verbetert.

Cruciferen

Dracula
Multiresistente bladrammenas

Maximus
BCA 1 Bladrammenas
Maximus is de perfecte bladrammenas als stoppelgewas door de
ideale combinatie van een snelle
grondbedekking (8) en late bloei
(8,5). Ook als lokgewas is Maximus ideaal door
zijn BCA 1 resistentie en uitstekende hergroei (7,5).
Daarnaast is Maximus geen waardplant voor aardappelcystenaaltje, wortellesieaaltje, graswortelknobbelaaltje, destructoraaltje, maiswortelknobbelaaltje
en tabaksratelvirus. Bovendien is deze bladrammenas een slechte waardplant voor het vrijlevende
aaltje Paratrichodorus teres.

Door de combinatie van snelle begingroei en
bodembedekking en late bloei geeft Maximus een
langere groeiperiode, waardoor er meer organische stof kan worden geproduceerd en aaltjes beter
worden bestreden.
Gegevens ontleend aan Aanbevelende Rassenlijst 2011,
aaltjesschema 2009, PPO Wageningen UR voor ‘Niet
waardplant’ bij afname of geen vermeerdering van
aaltjes en ‘slechte waardplant’ bij weinig vermeerdering
van aaltjes.

Lucas

Belangrijkste landbouwkundige eigenschappen
• Vlotte grondbedekking (8) en onkruidonderdrukking
• Lange groeiperiode door late bloei (8,5)
• Zéér goede BCA-1 resistentie, pf/pi waarde <
0,1, minimaal 90% reductie
• Stevig gewas dat makkelijk ondergewerkt kan
worden
• Weinig last van knolontwikkeling (7,5)
• Zeer goede hergroei na maaien (7,5)

Bladrammenas
Lucas staat op de Aanbevelende
Rassenlijst 2009 met uitstekende
cijfers voor snelheid van
grondbedekking (7) en late
bloei (8) en is dus zeer geschikt
als stoppelgewas. Het is ook één van de stevigste
rassen met de hoogste resistentie tegen Alternaria.
Belangrijkste eigenschappen Lucas
bladrammenas*

BCA 1 resistentie pf/pi-waarde

01 – 0.3

Snelle grondbedekkking

7

Laatheid bloei

8

Mate knolontwikkeling

7,5

Stevigheid

7,5

Resistentie Alternaria

8,5

Bron; Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouw 2009

De aaltjeskiller Dracula is een
multiresistente bladrammenas
die zich kenmerkt door een
zeer goede grondbedekking en
late bloei. Uniek is dat Dracula resistent én niet
waardplant is voor diverse schadelijke aaltjes. Het
ras is vorig jaar opgenomen op de Aanbevelende
Rassenlijst in de categorie voorjaarsinzaai
(lokgewas) en najaarsinzaai (stoppelgewas).

Chacha
Gele mosterd

Uniek in aaltjesbestrijding
Dracula bestrijdt naast bietencystenaaltjes, maiswortelknobbelaaltjes ook bedriegelijke maiswortelknobbelaatjes. Bovendien is het net als Japanse
Haver “niet waardplant” voor het wortellesieaaltje,
en diverse andere schadelijk aaltjes.
Eigenschappen Dracula
• Optimale aaltjesbestrijding gedurende het
groeiseizoen
• Late bloei (8,5)
• Multiresistent (zie schema)
• Goede BCA resistentie (pf/pi-waarde 0,109)
• Makkelijk onder te werken door kort en stevig
gewas
• Weinig last van knolontwikkeling (8,5)
• Beste hergroei naar maaien (8)
Bron: Aanbevelende Rassenlijst akkerbouw 2012

Multiresistentie-eigenschappen Dracula
Type
Resistent voor

Geschikt voor voorjaarsinzaai
Door de zeer late bloei en unieke aaltjesresistentie is
Dracula geschikt voor het bestrijden van aaltjes. Door
zeer snelle hergroei na maaien geeft Dracula een
optimale aaltjesbestrijding tijdens het hele groeiseizoen.
Dracula wordt ook aanbevolen voor inzaai in de stoppel.

Chacha is drie jaar lang getest
in het officiële rassenonderzoek
door het PPO in Lelystad. Hieruit
blijkt dat Chacha een gewas
geeft met vlotte beginontwikkeling en zéér snelle
grondbedekking (8). Daarnaast groeit het gewas vlot
en lang door waarbij het laat in bloei schiet (7,5).
Hierdoor is Chacha zeer geschikt als stoppelgewas.
Ook geeft het een stevig (7,5) en gezond gewas (8,5).
  
Belangrijkste eigenschappen Chacha gele mosterd*

BCA-resistentie

pf/pi-waarde 01 – 0.3

Snelheid grondbedekking

8

Laatheid bloei

7,5

Stevigheid

7,5

Resistentie Alternaria

8,5

* Bron; PPO rassenbulletin
Schade in gewassen door type aaltje*

Witte bietencystenaaltje (Heterodera schachtii)

Suikerbieten, koolzaad, sluitkool

Gele bietencysteaaltje (Heterodora betae)

Suikerbieten, sluitkool

Bedreigelijk maiswortelknobbelaatje (Meloidogny fallax)

Suikerbieten, aardappelen, zomertarwe, peen, schorseneer, aardbei, dahlia, gladiool

Maiswortelknobbelaatje (Meloidogyne chitwoodi)

mais, aardappelen, granen, peen, schorseneer, prei, sluitkool, dahlia, gladiool

Nagenoeg resistent voor

Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogny hapla)

Suikerbieten, aardappelen, luzerne, erwt, stamslaboon, veld/tuinboon, peen, schorseneer, witlof, aardbei

Niet waardplant* voor

Aardappelcystenaaltje (Globodera rostocheines en pallida)

Aardappelen

Wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans)

Aardappelen, uien, mais, granen, luzerne, hennep, erwten, stamslaboon, veld/tuinboon, peen,
schorseneer, prei, witlof, aardbei, lelie, tulp

Tabaksratelvirus

Aardappelen, suikerbieten, uien, mais, granen, luzerne, koolzaad, stamslaboon, spinazie, peen,
sluitkool, dahlia

Meloidogne naasi (Graswortelknobbelaaltje)

Suikerbieten, tarwe

Ditylenchus destructor (Destructoraaltje)

Aardappelen, dahlia, gladiool, tulp.

Slechte waardeplant* voor Paratrichodorus teres

Aardappelen, suikerbieten, uien, mais, tarwe, koolzaad, cichorei, stamslaboon, peen, schorseneer,
witlof, sluitkool, dahlia.

* Sterke en matige gewasschade volgens aaltjesschema 2011, PPO Wageningen UR.
“Niet waardplant” bij afname of geen vermeerdering van aaltjes en “slechte waardplant” bij weinig vermeerdering aaltjes.
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Inzaaitabellen voor groenbemesting
Zaaischema groenbemesters onder dekvrucht
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Zaaischema groenbemesters voor inzaai in de stoppel

Luzerne
Luzerneteelt voor de drogerij
Barenbrug is een van de belangrijkste
luzernekwekers in Europa. De rassen worden
gekweekt in Noord-Frankrijk. In het officiële
rassenonderzoek (GEVES) nemen de rassen Alpha,
Alexis en Artemis een toppositie in. Naast een
hoge drogestofopbrengst zijn andere kweekdoelen
belangrijk zoals: nematodenresistentie, hergroei
na de winter en na maaien en de kwaliteit en
gezondheid van het gewas. Alpha, Alexis en
Artemis scoren op al deze onderdelen goed.
Voor de teelt voor drogerijen wordt vaak gebruik
gemaakt van een mengsels van deze rassen om een
evenwichtig en duurzaam gewas te kunnen telen
met een combinatie van positieve eigenschappen.
Luzerneteelt voor de veehouderij
Voor teelt in de veehouderij worden de rassen
Sanditi en Alpha gebruikt. Het zijn productieve
rassen met hoge eiwitgehaltes en verteerbaarheid.
Meer informatie hierover vindt u op
www.barenbrug.nl
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Alpha
Alpha is een uitstekend ras voor
de teelt voor drogerijen. Alpha
onderscheidt zich door een hoge
drogestofopbrengst en een snelle
hergroei na maaien. Het ras geeft
een bladrijk gewas met stevige
stengels. Het ruweiwitgehalte is
bovengemiddeld. De winterhardheid is uitstekend
en de nematoderesistentie hoog.

Alexis

Sanditi

Alexis is een nieuwe
kwaliteitsluzerne met uitstekende
eigenschappen. Het ras is goed
wintervast en heeft een snelle
start en groei in het voorjaar.
Daarnaast is Alexis een zeer
productieve en gezonde luzerne
met uitstekende nematoderesistentie (85%) en
vlotte hergroei. In Frankrijk staat het ras op de
tweede plaats wat betreft drogestofopbrengst.
Het ras is uitstekend persistent voor een meerjarige
en duurzame productie en zeer geschikt voor teelt
voor drogerijen.

Artemis

nieuw

Artemis is een nieuw ras met
een uitstekende combinatie van
alle belangrijke eigenschappen.
Het ras combineert een
topopbrengst met een optimale
nematodenresistentie. Met
een goede wintervastheid,
start het ras na de winter snel met groeien. Het
resultaat: een zeer hoge opbrengst. De hoge
nematoderesistentie maakt het ras geschikt voor
korte vruchtwisseling (< 5 jaar) en meerjarige
teelten . Verder is Artemis uitstekend persistent en
resistent tegen alle belangrijke ziekten.

Behalve door zijn vroegheid,
valt Sanditi op door een hoge
opbrengst, een vlotte hergroei
en een hoge voederwaarde.
De wintervastheid is goed.
Sanditi heeft een gemiddelde
tot goede resistentie tegen
stengelaaltjes. Speciaal voor productie van
luzernebalen wordt Sanditi gewaardeerd omdat het
een wat grover en structuurrijker product levert.

Sanditi Eko
Van Sanditi wordt ook
ecologische zaaizaad
geproduceerd dat in de regel
voor deze teelt beschikbaar is.

