
  

 

Rassen wintertarwe 

Algemeen was de gewasstand en de bodembedekking bij de winter-

tarwe in het voorjaar minder goed dan bij de triticale. Eind maart 

waren Gwenn en Chevignon al iets beter ontwikkeld dan de meeste 

rassen. Eind april was de ontwikkeling van Skerzzo, Echogold en Che-

vignon het best. Deze van Informer en Kelvin het slechtst. Ubicus en 

Gwenn vertoonden een iets betere bodembedekking dan de andere 

rassen. Er werd bij geen enkele van de rassen gele roest vastgesteld. 

Jaarlijks legt Inagro diverse proeven aan met biologische wintergranen 

en mengteelten. Hiervoor konden we in 2021 opnieuw terecht bij 

Jakob Devreese in Lo. Het proefperceel was een zandleemgrond die al 

lang in bio is bewerkt. In dit verslag brengen we de eerste resultaten 

van de rassenproef wintertarwe en de rassenproef triticale. 

Triticale is tot op vandaag nog steeds het belangrijkste graangewas in 

de Vlaamse biologische landbouw. Naar ziekteresistentie scoort dit 

gewas sterk alsook naar onkruidonderdrukking. Er wordt met triticale 

meestal ook hogere opbrengsten behaald dan met tarwe 

Er werden bij de wintertarwe 19 rassen opgenomen waarvan 9 van 

biologische afkomst. Bij de triticale werden tien rassen meegenomen, 

waarvan zes biorassen.  

Zowel de wintertarwe en triticale werden op 6 november 2021 aan 

400 zaden m-2 gezaaid. De voorteelt was gras-klaver. Afhankelijk van 

de cultivar varieerde de zaaidosis van de tarwe zo van 152 tot 224 kg 

ha-1 en van de triticale van 164 tot 244 kg ha-1.  

Halverwege februari was in de bodemlaag nog gemiddeld 73 kg ni-

traat-N ha-1 aanwezig (0-30-60-90 cm diep: 15-25-33 kg NO3--N ha-1). 

Er werd beslist om eind februari 50 kg N ha-1 met een organische 

korrel te bemesten (OPF 11-0-5). 

Tijdens de teelt werd niet aan onkruidbestrijding gedaan wat in het 

natte seizoen leidde tot een hoge onkruiddruk. De onkruiddruk was 

opvallend hoger in het blok met wintertarwe dan in het blok met triti-

cale. 
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Tabel 1: Overzicht van de verschillende rassen opgenomen in de proef (bio = biologische zaden, ncb = niet chemisch behandelde zaden). 

Foto: Wintertarwe (ras Echogold) op 28 mei 2021.  



  

 

Informer, Cubitus, en Imperator toonden de slechtste stand begin 

juni. Kelvin, Geny, Skerzzo en Royal waren iets beter maar minder dan 

de resterende rassen die een goede stand vertoonden. Skerzzo en 

Echogold  bleken echter begin juni het meest aangetast door bruine 

roest. Ubicus en Alessio waren eveneens gevoelige rassen. De overige 

rassen in proef toonden dit seizoen geen symptomen. 

De tarwe werd gemiddeld 90,3 cm lang. De langste rassen waren Ar-

minius, Echogold en Wendelin met een lengte van gemiddeld 105,7 

cm. De rassen met het kortste stro zijn Skerzzo en Chevignon met een 

gemiddelde lengte van 81,1 cm. Echogold toonde iets meer legering, 

maar over het algemeen waren de verschillen in legering waren niet 

erg uitgesproken.  

Het graan werd met gemiddeld 17,59% te vochtig gedorsen. We wil-

den niet langer wachten gezien opnieuw regen werd voorspeld. De 

tarwe opbrengst was met gemiddeld 7 ton ha-1 (15% vocht) goed.  Bij 

de rassen Informer, Kelvin, Cubitus en Chevignon werd meer dan 8 

ton ha-1 geoogst. Met 8,9 ton ha-1 scoorde Chevignon het best van 

alle rassen. Skerzzo en Echogold scoorden minst met een respectieve-

lijke opbrengst van 3,9 en 5,6 ton ha-1. Deze rassen waren samen met 

Chevignon het minst uitgestoeld eind april. Andere rassen met een 

matige opbrengst (=< 6,5 ton ha-1) waren Ubicus en Activus. Opmer-

kelijk was de aantasting door bruine roest bij deze rassen behalve 

voor Activus. 

Het hectolitergewicht varieerde erg tussen de rassen en bedroeg ge-

middeld 77,9 kg. Dit lag boven de ontvangstnorm van 75 kg voor stan-

daardtarwe. De hoogste waarden (> 80 kg) zagen we bij de rassen 

Alessio, Arminius, Royal, Ubicus, Emotion, Wendolin en Christoph. 

Waarden onder 75 kg kwamen enkel voor bij Geny en Skerzzo. De 

bakkwaliteit wordt nader onderzocht. 

Het gemiddeld duizendkorrelgewicht van de verschillende rassen was 

40,2 g. Geny, Arminius, Wendelin, Royal, Informer en Moshus hadden 

met gemiddeld 45,6 g de grootste zaden. Skerzzo met 30,8 g dan weer 

de kleinste.  

 

Rassen triticale 

In de rassenproef triticale werden een 10-tal rassen uitgezaaid. Be-

gin maart was Tulus het minst goed ontwikkeld. Eind april scoorde 

deze terug gemiddeld en zagen we de beste ontwikkeling bij Bikini, 

Brehat, Ramdam en CA1615. Bilboquet en Kasyno waren op dat 

moment achterop. Begin juni stond Bilboquet echter aan kop samen 

met Kitesurf en CA1615. Bikini en Kasyno vertoonden toen de 

slechtste stand.  

Het nieuwe ras CA1615 die nog getest wordt onder codenaam bleek 

begin juni het meest aangetast door gele roest  . Kasyno en Tulus 

waren eveneens gevoelige rassen. Ramdam vertoonde tenslotte ook 

ziektesymptomen. Deze werden echter minder ernstig beoordeeld 

dan de eerder vernoemde rassen. De overige rassen in proef toon-

den dit seizoen geen symptomen. 

Er werd dit seizoen ondanks de erg natte omstandigheden en enkele 

dagen met hevige wind geen legering vastgesteld bij de triticale. 

 

Tabel 2: Opkomst, gewasontwikkeling, ziektebepaling en opbrengstgegevens wintertarwe 

Foto: Triticale (ras Borodine) op 28 mei 2021  



  

 

Het graan werd op 12 augustus met gemiddeld 16,84% te vochtig 

gedorsen. We wilden niet langer wachten gezien opnieuw regen werd 

voorspeld. De opbrengst was met gemiddeld 8,4 ton ha-1 (15% vocht) 

goed en beter dan het gewas liet vermoeden. Bij de rassen Borodine, 

Bilboquet en Kitesurf werd meer dan 9 ton ha-1 geoogst. Kitesurf was 

met 9,9 ton ha-1 de opbrengst topper. In tweede orde volgen Brehat, 

Kasyno en Ramdam met een opbrengst van 8,5 à 9 ton. Elicsir en Tulus 

scoorden laagst met een gemiddelde opbrengst van 6,7 ton ha-1.  

Het hectolitergewicht varieerde weinig en bedroeg gemiddeld 69,6 kg. 

Dit lag net onder de ontvangstnorm van 70 kg. De hoogste waarden, 

waren voor Kitesurf en CA1615 met respectievelijk 71,9 en 73,4 kg. De 

laagste waarden voor Ramdan en Tulus (respectievelijk 67,6 en 67,2 

kg). 
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Het gemiddeld duizendkorrelgewicht van de verschillende rassen 

was 43,7. Kitesurf en Kasyno  hadden met respectievelijk 54,53 en 

51,28 g de grootste zaden. Bikini en Elicsir met 35,72 en 36,80 g dan 

weer de kleinste. 

Gemiddeld werd de triticale 118 cm hoog. Met 129 cm waren Bilbo-

quet en Kitesurf de langste rassen. Bikini was met 106 cm het kortst. 

Tabel 3: Opkomst, gewasontwikkeling, ziektebepaling en opbrengstgegevens triticale 


