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Triticale is met ongeveer 250 ha het belangrijkste graange-

was in de Vlaamse biologische landbouw. In vergelijking met 

wintertarwe is triticale minder ziektegevoelig en is de on-

kruidonderdrukking beter. Triticale wordt ook vaak geteeld 

in combinatie met voerdererwten. 

De afdelingen biologische productie en akkerbouw van Ina-

gro leggen jaarlijks een rassenproef biologische triticale aan. 

Dit jaar werd de proef uitgezaaid bij Antoon en Jacob De-

vreese in Lo-Reninge. Ook PIBO zaaide een aantal van deze 

rassen uit op haar biologisch proefplatform te Tongeren. Het 

zaaizaad op beide sites was steeds van hetzelfde lot. 

Deze rassenproeven hebben als doel de waarde van de aan-

geboden rassen voor de biologische teelt in beeld te bren-

gen. Daarbij besteden we extra aandacht aan de rassen 

waarvan er (potentieel) biologisch zaaizaad ter beschikking 

is. Hiertoe worden zowel de Belgische als een aantal buiten-

landse (Frankrijk, Nederland en Duitsland) zaadhuizen aange-

sproken. 
 

Teeltomstandigheden en proefverloop 

De proef in Lo-Reninge werd op 18 november 2013 in matig 

goede omstandigheden gezaaid. De voorteelt was voeder-

biet op een perceel met een voorgeschiedenis van meerjari-

ge grasklaver. De oogst van de voederbieten gebeurde in 

natte omstandigheden waardoor het ploegwerk niet opti-

maal was. Er werd gezaaid aan een dichtheid van 450 zaden/

m². De opkomst was bij alle rassen laag (50-60%). Amarillo 

(bio) had een beduidend lagere opkomst (41%). Op het einde 

van de winter was er in de bodem (0-90 cm) 66 kg/ha NO3- 

beschikbaar. Het gangbare bemestingsadvies bedroeg 110 kg 

N/ha verdeeld over 3 fracties.  Omwille van de grasland-

voorgeschiedenis en de goede gewasstand werd er besloten 

om geen voorjaarsbemesting uit te voeren. Er werd ook geen 

onkruidbestrijding uitgevoerd. Bij enkele rassen was de bo-

dembedekking onvoldoende en kreeg het onkruid de kansen 

zich te ontwikkelen met vervuiling van het graan tot gevolg. 

In Tongeren werd er op 16 november gezaaid. De voorteelt 

was veldboon. De opkomst was er goed tot zeer goed. Ama-

rillo (bio) en Vuka (ncb) kenden de laagste opkomst (62%), 

Tulus (ncb) kwam het best op (86%). Er werd driemaal gewie-

degd in maart en april en op 10 maart werd er bemest met 

runderdrijfmest (69 kg N/ha). 

De winter verliep warm en nat met gemiddelde tempera-

turen meestal boven 5° C en slechts enkele keren lichte 

nachtvorst. Begin maart werd een trend ingezet van warm 

weer met langere droge periodes en af en toe een regenbui. 

De warme omstandigheden zorgden voor een vroege en goe-

de gewasontwikkeling, die echter snel gematigd werd door 

een zware ziektedruk van gele roest in het voorjaar. Reeds 

op het einde van maart kregen alle rassen met meer of min-

der aantasting van gele roest te maken. Later in het voorjaar 

stabiliseerde de aantasting. In Lo-Reninge veroorzaakte dit 

bij enkele rassen zoals Constant (ncb) en het veel geteelde 

Grandval (ncb) voor een aanzienlijke opbrengstderving. Half 

april werd er bij de rassen Orval (ncb) en Grandval (ncb) ook 

bruine roest vastgesteld. In Tongeren werd er geen of weinig 

gele roest aangetroffen. In juni werd bij enkele rassen wel 

aantasting met bladseptoria en bruine roest waargenomen. 

Na enkele hevige onweders begin juni was er een periode 

van wateroverlast, gevolgd door een lange droge periode 

waarin de vroegste rassen versneld afrijpten. Er werd weinig 

legering vastgesteld.  

Tabel 1: Overzicht van de verschillende rassen opgenomen 
in de proef. 



  

 

Op beide locaties werd er op 24 juli geoogst met een gemid-

delde opbrengst van 6,3 ton/ha in Lo-Reninge en 6,5 ton/ha 

in Tongeren. 
 

Bespreking per ras 

Amarillo 105 (Locebi, biologisch zaad)  

Amarillo kende een slechte opkomst (41%) en kwam ijl uit de 

winter. Het ras kon dit met de uitstoeling onvoldoende goed-

maken. De aantasting door gele roest was gemiddeld. In Ton-

geren werd ook bladseptoria waargenomen. Amarillo is een 

vroeg ras en rijpte in Lo-Reninge snel af met een gemiddelde 

strolengte en een lage opbrengst (4,9 ton/ha). In Tongeren 

werd het stro lang en legergevoelig. Amarillo haalde er met 7 

ton/ha een hoge opbrengst. Het hl-gewicht is laag. 

Benetto (Agrifirm, biologisch zaad) 

Benetto ontwikkelde in Lo-Reninge slechts matig in het voor-

jaar. Het ras is redelijk gevoelig voor gele roest en realiseer-

de er slechts een lage opbrengst (4,3 ton/ha). In Tongeren 

werd Benetto aangetast door bladseptoria en bruine roest en 

werd 6,2 ton/ha geoogst. Het hl-gewicht is het laagst van alle 

rassen (60 kg). 

Bienvenu (Lemaire Deffontaines, ncb-zaad in proef, bio be-

schikbaar) 

De opkomst van de wisseltriticale Bienvenu was goed en het 

gewas ontwikkelde zich in het voorjaar fors met een goede 

grondbedekking. De gevoeligheid voor gele roest was gemid-

deld. De strolengte blijft eerder kort en de opbrengst is goed 

(7 ton/ha). Het hl-gewicht was laag. 

Borodine (Philip-Seeds, ncb-zaad) 

Vorig jaar haalde Borodine een hoge opbrengst ondanks een 

zeer lage opkomst. Dit jaar kende Borodine een relatief nor-

male opkomst met een gemiddelde ontwikkeling en stro-

lengte. Het ras bleek weinig gevoelig voor gele roest en dat 

weerspiegelde zich in een zeer hoge opbrengst van 8,5 ton/

ha. Het hl-gewicht was gemiddeld. 

Constant (Lemaire Deffontaines, ncb-zaad in proef, bio be-

schikbaar) 

Constant is een vroegrijp ras dat de vorige jaren al gevoelig 

bleek voor gele roest. In Lo-Reninge had Constant dit jaar 

dan ook sterk te lijden onder de ziektedruk. Ook later in het 

voorjaar zette de gele roest door. Het gewas bleef achter in 

de ontwikkeling en kon het onkruid onvoldoende drukken. 

Het stro bleef kort en de opbrengst was zeer laag (2,7 ton/

ha). In Tongeren kon het ras zich wel goed handhaven on-

danks een aantasting met bladseptoria in juni. De opbrengst 

was er gemiddeld (6,5 ton/ha). Het hl-gewicht is gemiddeld. 

Exagon (Lemaire Deffontaines, ncb-zaad) 

Exagon is een nieuw ras dat enkel in Lo-Reninge werd ge-

zaaid. De opkomst was goed met een goede uitstoeling en 

een gemiddelde gevoeligheid voor gele roest. De opbrengst 

was hoog (7,3 ton/ha). Het hl-gewicht was hoog. 

Grandval (Biocer, ncb-zaad in proef, bio beschikbaar) 

Grandval is al langer het gekende standaardras voor biolo-

gische triticale in Vlaanderen dankzij de beschikbaarheid van 

biologisch zaaizaad en sterke gewasontwikkeling. Dit jaar had 

Grandval echter te lijden onder de gele roest en in Tongeren 

onder de bruine roest. Ondanks de goede opkomst was de 

gewasontwikkeling en bodembedekking niet beter dan ge-

middeld. Het stro was lang en de opbrengst was gemiddeld 

(6,1 ton/ha). In Tongeren was de gewasstand slecht te noe-

men en bleef de opbrengst steken op slechts 5,6 ton/ha. Het 

hl-gewicht was gemiddeld. 

Logo (Biocer, ncb-zaad) 

Logo (enkel Lo-Reninge) is een wisseltriticale met een goede 

gewasontwikkeling, matige grondbedekking en lang stro. Het 

ras was nogal gevoelig voor gele roest wat wellicht de lage 

opbrengst verklaart (4,3 ton/ha). Het hl-gewicht is laag. 

Orval (Biocer, ncb-zaad) 

Orval werd op beide locaties uitgezaaid en liet een minder 

dan gemiddelde gewasontwikkeling en bodembedekking 

zien.  

Tabel 2: Opkomst, gewasontwikkeling, grondbedekking en uitstoeling op de twee proeflocaties 



  

 

De gele roest was sterk aanwezig en de strolengte bleef ge-

middeld. Door de dunne stengels werd het gewas in Ton-

geren legergevoelig. De opbrengst was bovengemiddeld in 

Lo-Reninge (6,8 ton/ha) en gemiddeld in Tongeren (6,3 

ton/ha). Het hl-gewicht was dit jaar gemiddeld. 

Tremplin (Biocer, biologisch zaad) 

Tremplin ontwikkelde zich traag in het voorjaar met een min-

der goede grondbedekking. De aantasting met gele roest viel 

goed mee. De strolengte bleef gemiddeld. De opbrengst lag 

rond het gemiddelde (6,4 en 6,2 ton/ha). Het hl-gewicht is 

gemiddeld. 

Tricanto (Lemaire Deffontaines, ncb-zaad) 

Tricanto werd enkel in Lo-Reninge gezaaid en ontwikkelde 

zich goed met een behoorlijke grondbedekking. Het stro is 

zeer lang (134 cm). Tricanto is eerder gevoelig voor gele 

roest. De opbrengst was gemiddeld (6,5 ton/ha) alsook het hl

-gewicht. 

Tulus (Saatbau Linz, ncb-zaad) 

Tulus groeide snel uit met een redelijke grondbedekking. Het 

ras was matig gevoelig voor gele en bruine roest maar reali-

seerde niettemin een zeer hoge opbrengst in Lo-Reninge (8,2 

ton/ha) en hoge opbrengst in Tongeren (6,9 ton/ha). Daar 

bleef het gewas opvallend kort (<100 cm). Het hl-gewicht is 

gemiddeld. 

Vuka (Cocebi, ncb-zaad) 

Vuka bewees zich dit jaar als een ras met een groot op-

brengstpotentieel onder hoge ziektedruk. Met 8,8 ton/ha en 

7,1 ton/ha was dit het meest productieve ras. Vuka was zeer 

weinig gevoelig voor gele roest en bladseptoria. Het gewas 

ontwikkelde zich middelmatig met voldoende grondbedek-

king en gemiddelde strolengte. In Tongeren was de opkomst 

wel eerder laag. Vuka had op beide locaties het hoogste hec-

tolitergewicht. 
 

Tabel 2: Opkomst, gewasontwikkeling, grondbedekking en uitstoeling op de twee proeflocaties 

Tabel 3: Ziektewaarnemingen op de twee proeflocaties 

Tabel 4: Opbrengst, hectolitergewicht en strolengte in Lo-Reninge en Tongeren 



  

 

Besluit 

Net als in 2012 moest er in het najaar van 2013 in natte en 

en minder dan optimale omstandigheden gezaaid worden 

met in Lo-Reninge een matige opkomst. De eerste groei ver-

liep in natte en relatief warme omstandigheden waardoor de 

meeste rassen sterk uit de winter kwamen. De gewasontwik-

keling werd vanaf maart echter beperkt door een hevige 

uitbraak van gele roest. De ziektetolerantie van de rassen 

bepaalde in die periode grotendeels de verdere gewasont-

wikkeling en uiteindelijke opbrengst. 

Enkele rassen die al langer in proef zijn presteerden dit jaar 

ondermaats. Constant is te weinig ziektebestendig. Ook 

Grandval was een slachtoffer van de gele roest en viel tegen 

in opbrengst. Bij enkele rassen zagen we een goede ziekteto-

lerantie gecombineerd met een uitstekende opbrengst. Bo-

rodine toont zich opnieuw als een sterke, gezonde groeier. 

Tulus geeft weinig stro maar een hoge graanopbrengst. Vuka 

was praktisch onaangetast en het meest productief in deze 

omstandigheden.  
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