
  

 

Rassenproef zomertarwe 2011: bakkwaliteit 

maakt het verschil 

Zomertarwe is na triticale het belangrijkste biolo-

gische graangewas in Vlaanderen. In een vergelij-

kende rassenproef werd het verschil vooral gemaakt 

in de bakkwaliteit. Zomertriticale gaat minstens mee 

met de betere zomertarwes voor wat betreft op-

brengst en gewasontwikkeling. 

 

Proefopzet  

Er werden 9 rassen zomertarwe aangeboden voor 

deze rassenproef. Voor vier van deze rassen was 

biologisch zaaizaad beschikbaar.  

Het ‘Thermoseed’ procédé is een nieuwe methode 

om zaadoverdraagbare ziektes te bestrijden. Door 

middel van een hittebehandeling met stoom wordt 

zaaigraan ontdaan van een breed spectrum aan 

zaadgebonden schimmels (www.agrifirm.com). De-

ze behandeling zou een meer bedrijfzekere opkomst 

waarborgen, waardoor ook minder zaaizaad kan 

gebruikt worden. In deze proef werden voor het ras 

Lavett een onbehandelde en een Thermoseed vari-

ant vergeleken. 

Voor triticale zijn ondertussen ook enkele zomerras-

sen beschikbaar. De vraag stelt zich of zomertriticale 

een meerwaarde heeft ten opzichte van zomertar-

we, zoals dit bij de wintertypes het geval is.  

In deze proef werden daarom twee rassen zomertri-

ticale opgenomen (Bienvenu en Dublet). 

Deze proef werd aangelegd in een blokkenproef met 

4 parallellen. 

 

Teeltverloop 

Het teeltverloop wordt weergegeven in tabel 1. Het 

zaaien gebeurde onder zeer goede omstandighe-

den. De opkomst was voor alle rassen goed tot zeer 

goed. Het voorjaar 2011 was uitzonderlijk warm en 

droog. In de periode maart – juni regende het in 

totaal amper 100 mm. Geen enkel keer regende het 

meer dan 10 mm per dag. Vanaf begin juli regende 

het regelmatig. Hierdoor moest de oogst uitgesteld 

worden. 

De ziektedruk bleef onder deze omstandigheden 

zeer laag. Bij de beoordeling eind mei werd geen 

noemenswaardige aantasting vastgesteld. In dit ver-

slag wordt daarom verder geen melding van ziektes 

gemaakt. Daarentegen was er zware vraatschade op 

de bladeren door het graanhaantje.  

Door de droogte en door de schade door het graan-

haantje oogde het gewas kort en zeer ijl. Niettemin 

werd nog een gemiddelde opbrengst van 5,2 ton 

gerealiseerd. De verschillen tussen de rassen waren 

eerder beperkt. 

Lieven Delanote, Johan Rapol 

Tabel 1: Teeltverloop 



 

 

Bespreking rassen (tabellen 2 en 3) 

Zomertarwe 

Aurum wordt in Nederland voorgesteld als de ver-

vanger van het standaardras Lavett. Aurum maakt 

voldoende gewas maar heeft een opgerichte blad-

stand. Hierdoor is de bodembedekking minder 

goed. Het stro is kort. Aurum haalde met 5,5 ton / 

ha een goede opbrengst. Het hectolitergewicht 

(81,3 kg) is hoog. Inzake bakwaarde is het eiwitge-

halte voldoende. 

Bombona is nieuw in deze proef. Bombona maakt 

een vrij fors gewas met een gemiddelde bodembe-

dekking. Het stro is lang. De opbrengst (5.5 ton / ha) 

is goed. het hectolicergewicht (77,2 kg) voldoende. 

De bakwaarde is zeer goed. 

Dafne is nieuw in deze proef. Dafne laat een eerder 

schrale indruk na op het veld. De gewasontwikkeling 

is matig, de bodembedekking eerder laag. De op-

brengst (5,3 ton / ha) en het hectolitergewicht (76,7 

kg) zijn gemiddeld. De normen voor bakkwaliteit 

worden net gehaald. 

Epos is een al langer bekende zomertarwe. Epos is 

eerder matig qua gewas. De strolengte is gemid-

deld. Epos haalde een hoge opbrengst (5,5 ton ha) 

met een voldoende hectolitergewicht (76,4). De 

waarden voor bakkwaliteit zijn goed. 

Lavett is op dit moment het standaard ras voor bio-

logische baktarwe. Lavett gaf in deze proef een vrij 

gemiddelde gewasstand en strolengte.  

De opbrengst was met een kleine 5 ton / ha laag. 

Lavett bevestigt zijn zeer goede bakkwaliteit (o.m. 

13 % eiwit).  

Sensas realiseerde ondanks een eerder matige ge-

wasstand toch een vrij goede bodembedekking. Het 

stro is kort. De opbrengst (5,2 ton / ha) is gemid-

deld. Het hectolitergewicht (79,2) en de bakkwaliteit 

zijn superieur (o.a. 13,5 % eiwit). Het valgetal (281) 

is voldoende, maar laag in vergelijking met de ande-

re rassen. Het voorbije jaar toonde Sensas zich 

schotgevoelig. 

Septima is nieuw in deze rassenproef. De gewas-

stand lijkt eerder schraal. De strolengte is kort. Sep-

tima realiseerde een gemiddelde opbrengst (5,2 

ton / ha) met een zeer goed hectolitergewicht (79,8) 

en een superieure bakkwaliteit (o.a. 13,5 % eiwit). 

Specifik werd voor het tweede jaar in deze proef 

opgenomen. De gewasontwikkeling was gemiddeld. 

Het stro is kort. De opbrengst is met 5 ton / ha aan 

de lage kant. Het hectoliter gewicht (78,8 kg) is 

goed, de bakkwaliteit is superieur (o.a. eiwitgehalte 

13,6 %). 

Thasos is een baktarweras dat reeds vrij lang ge-

kend is. Thasos vormt een goed gewas met lang 

stro. De opbrengst (5,3 ton / ha) was in deze proef 

gemiddeld. Het hectolitergewicht (80,3 kg) was zeer 

goed, de bakkwaliteit voldoende. Het valgetal (288) 

is voldoende, maar laag in vergelijking met de ande-

re rassen. Het voorbije jaar toonde Thasos zich 

schotgevoelig. 

Tabel 2: Opkomst en gewasontwikkeling 
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Thermoseed 

In de gegeven zeer goede kiemomstandigheden van 

deze proef, kwam de meerwaarde van de thermo-

seedbehandeling niet tot uiting. Bij het onbehandel-

de zaad bedroeg de opkomst 84 %. Het thermoseed-

object bleef steken op 76 %. Er moet worden opge-

merkt dat, hoewel beide loten door Agrifirm werden 

aangeleverd, de herkomst mogelijks verschillend 

was. De thermoseedbehandeling wordt vooral toe-

gepast op onzekere partijen. 

 

Zomertriticale 

Bienvenu is een alternatieve triticale. De gewasont-

wikkeling was gelijk aan deze van de betere zomer-

tarwes. Dit geldt ook voor de opbrengst (5,4 ton). 

Het stro is wel langer. Het hectolitergewicht is, over-

eenkomstig dat van triticale, laag (68 kg). 

Dublet viel op in het proefveld omwille van zijn fors 

gewas en het lange stro. De bodembedekking was 

goed. Dublet haalde met 5,7 ton / ha de hoogste 

opbrengst in deze proef. Het hectolitergewicht be-

droeg 70,6 kg. 

Besluit 

Het voorjaar 2011 was uitzonderlijk droog. Van zaai 

tot eind juni viel amper 100 mm regen. Daarnaast 

zorgde het graanhaantje voor veel vraatschade aan 

het bladapparaat. Niettemin werd met gemiddeld 

5,3 ton / ha nog een redelijke opbrengst gehaald. 

Septima, Specifik en Sensas komen naar voor als 

superieure baktarwes. Hun opbrengst was eerder 

iets lager dan gemiddeld. In tweede orde wat be-

treft kwaliteit volgen Thasos, Epos, Bombona en 

Lavett. Lavett kent een tegenvallende opbrengst. De 

volle gewasstand is een meerwaarde van Bambona. 

Aurum haalt een hoge opbrengst met een voldoen-

de bakkwaliteit. Dafne heeft een goede opbrengst, 

maar is te ijl en heeft onvoldoende kwaliteit in ver-

gelijking met de andere rassen. 

Bij zomertriticales blijft Bienvenu steken tussen de 

betere zomertarwes en lijkt de toegevoegde waarde 

beperkt. Dublet maakt een sterk indruk door een 

goede gewasstand en de hoogste opbrengst in deze 

proef. 

Tabel 3: Opbrengst en kwaliteit  


