
RESISTENTIE KAN HET VERSCHIL MAKEN  
TUSSEN TON MÉÉR OF MINDER OPBRENGST!

Hoge afzetprijzen en nieuwe hoogopbrengende rassen maken de koolzaadteelt op dit moment extra 
aantrekkelijk. In meerjarige rotaties met granen geeft vruchtwisseling met LG Ambassador winter- 
koolzaad - zelfs bij de huidige graanprijzen - nog altijd een plus van bijna 600 euro per hectare!  
Bovendien kan vroegruimend koolzaad met inachtneming van een passende vruchtrotatie tegen BCA  
(bietencysteaaltjes) een heel interessant alternatief zijn voor overschotbieten: minder structuurschade  
én meer saldo! Wat het grootste succes is van onze nieuwste rassengenetica? De natuurlijk ingekruiste  
resistentie tegen het vergelingsvirus, want daarmee ben je gewapend tegen de vaak onzichtbare  
dreiging van het Turnip Yellows Virus (TuYV) en blijven je opbrengsten op peil! 

FILM: ZO HERKEN JE VERGELING IN KOOLZAAD

Met de toenemende luizendruk verspreidt vergelingsziekte in koolzaad 
zich in rap tempo over Europa. De groene perzikbladluis is wat dat 
betreft een super-spreader en de warmere jaren/zachtere winters, het 
wegvallen van insecticiden/zaadontsmettingen en (door vergroening) 
toenemend aantal waardplanten werken dat alleen maar verder in de 
hand. Om die reden is TuYV-resistentie bij de rassenkeuze een hele 
belangrijke (standaard) voorzorgsmaatregel. Het zorgt voor opbrengst-
zekerheid en bespaart je de tijd en kosten voor gewasbescherming en 
luizenmonitoring. 

Wil je weten hoe je vergeling in jouw koolzaadpercelen herkent? 
Bekijk dan de instructiefilm op www.lgseeds.nl/koolzaad die we recentelijk hierover 
maakten. Het begint met pleksgewijze rode verkleuringen van bladranden, kleinere  
bladeren en vaak onopvallende groeiachterstanden.…

De hoge productiviteit van LG’s nieuwste koolzaadhybriden is de uiteindelijke  
optelsom van een betere jeugdgroei en vegetatieve ontwikkeling, resistentie  
tegen vergelingsvirus en phoma-schimmels, een sterke hauwvastheid én N-flex  
voor een betere stikstofbenutting. Wetende dat met de toenemende luizendruk 
vergelingsziekte snel oprukt in Europa en ook in Nederland alom aanwezig is  
(maar veelal onopgemerkt blijft), wordt TuYV-resistentie als een belangrijke  
verzekeringspremie gezien. Het betekent het verschil tussen gemiddeld  
15% méér of minder opbrengst en een 3% hoger of lager oliegehalte.  
Zelfs in de SPNA-proeven vorig jaar in Ebelsheerd toonden bladmonsters  
de aanwezigheid van het virus op alle geteste rassen aan.

Koolzaad past goed in bouwplannen met overwegend granen. Ten opzichte van tarwe-op-tarwe ligt  
de opbrengst van wintertarwe na koolzaad maar liefst 10% hoger. Als we de rendementsverhoging in  
een driejarige rotatie bij inzet van LG Ambassador doorrekenen, komen we op een plus van EUR 596,-  
per hectare bij koolzaad in het bouwplan. 

VOORBEELD: SALDOBEREKENING 

MTS. WAALKENS: ‘BETERE LUCHT- EN WATERHUISHOUDING VOOR VOLGTEELT’

OOG VOOR HAUWVASTHEID

In een rotatie met wintertarwe en wintergerst telen  
Hein en Lenus Waalkens in Nieuwolda (Oldambt)  
44 hectare LG Ambassador winterkoolzaad. “Uit onder-
zoek door SPNA bleek dat dit ras vorig seizoen 5,2 ton 
opbrengst/ha opleverde. Ofwel 14% hoger dan het 
gemiddelde. In Duitsland heeft dit ras eveneens hoge 
opbrengsten gehaald en ook de stevigheid spreekt ons 
aan. De resistentie tegen het vergelingsvirus is mooi 
meegenomen. Vergelingsziekte in koolzaad hebben we 
hier nog niet gezien, wel in gerst en tarwe.  
Maar je weet niet of vergelingsvirussen door klimaat-
verandering de komende jaren verder oprukken,” zegt 
Hein. “Een resistent ras zoals Ambassador helpt tegen 
aantasting van het TuYV-virus en daarmee kunnen we 
opbrengstderving voorkomen. Koolzaad laat een betere 

lucht- en waterhuishouding na voor de volgteelt.  
Daarnaast is het nodig voor duistbestrijding, omdat we 
in dit gewas andere effectieve herbiciden kunnen  
gebruiken. Inclusief stro-opbrengst komen we met 
koolzaad en wintertarwe op een vergelijkbaar saldo uit. 
Maar het is juist door koolzaad dat de wintertarwe erna 
zoveel meer opbrengt.” 

Omdat wij Europa’s grootste koolzaadmarkten bedienen - met jaarlijks een uitzaai van meer dan een miljoen  
hectare aan veelbelovende LG-hybrides - hebben onze kwekers uiteraard ook alle oog voor de hauwvastheid.  
Elke teler weet dat naarmate het oogsttijdstip nadert het risico op korrelverlies toeneemt. Door het selecteren  
van hauwvaste ouderlijnen zijn de wanden van de hauwen van LG’s rassengeneraties steviger en de hauwen  
beter gevormd. De hauwen scheuren minder snel open en dat geeft je meer flexibiliteit in de oogstplanning,  
bijvoorbeeld als het gewas nog niet volledig is afgerijpt of door (weers)omstandigheden nog niet geoogst kan 
worden. Hauwvaste rassen kunnen gemakkelijk enkele weken regen verdragen zonder grote verliezen en dat  
draagt bij aan de opbrengstzekerheid en -stabiliteit. 

            
 
                                       3-jarige rotatie tarwe           3-jarige rotatie tarwe én koolzaad     
                            tussenteelt met LG Ambassador       
  
 tarwe 1 tarwe 2 tarwe 3  tarwe 1 koolzaad 2  tarwe 3      
 

zaaizaad  ¤ 106   ¤ 106  ¤ 106    ¤ 106  ¤ 80 ¤ 106   

bemesting ¤ 279    ¤ 279   ¤ 279   ¤ 279   ¤ 234    ¤ 279   

gewasverzorging  ¤ 298   ¤ 298   ¤ 298   ¤ 298  ¤ 195  ¤ 298       

     

korrelopbrengst (kg) 12.100 12.100 12.100  12.100 5.200 13.310  

prijs* ¤ 0,20  ¤ 0,20  ¤ 0,20   ¤ 0,20  ¤ 0,50  ¤ 0,20   

geldopbrengst  ¤ 2.420  ¤ 2.420  ¤ 2.420   ¤ 2.420   ¤ 2.600  ¤ 2.662   

        

kosten  ¤ 683   ¤ 683  ¤ 683   ¤ 683  ¤ 509  ¤ 683   

saldo  ¤ 1.737  ¤ 1.737  ¤ 1.737  ¤ 5.211  ¤ 1.737   ¤ 2.091   ¤ 1.979  ¤ 5.807    
 
*Matif prijsnotering 21-07-2021            

bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst wintertarwe locatie Noordelijke zeeklei 2017-2020 en Rassenonderzoek Koolzaad SPNA locatie Ebelsheerd 2020    
         

HOGER RENDEMENT IN GRAANROTATIES

Eigen mechanisatie, stro niet meegerekend;
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REGIONALE DEALER 
LG koolzaadhybriden zijn verkrijgbaar  
via je regionale zaaizaaddealer

MEER WETEN?  
VRAAG HET ONZE SPECIALISTEN

Thijs en Chanine de Boer uit het Groningse 
Steendam maakten verschillende foto’s van 
hun perceel met bloeiende LG Ambassador. 
Deze van Chanine viel uiteindelijk in de 
prijzen en werd beloond met één eenheid  
(3 ha) aan gratis zaaizaad.  

WWW.LGSEEDS.NL/KOOLZAAD  
Kijk voor het meest actuele koolzaadnieuws en uitgebreide productbeschrijvingen op onze website.

FOTO VAN HET JAAR

•  waardevol rust- of vruchtwisselingsgewas

•  laat veel organische stof na en bevordert bodemstructuur

•  uitstekend te telen en te oogsten met granenmechanisatie  

•  goed voor de biodiversiteit door winterbedekking en uitbundige  
  voorjaarsbloei (vroege nectarbron)

•  fraaie uitstraling platteland in april-juni 

•  effectieve duistbestrijding mogelijk 

•  vroegruimend gewas, dus welkome oogstspreiding en meer mogelijkheden  
  voor verbetering van het perceel (groenbemesting, draineren, kilveren)

De verwachting is dat je met de substantiële bijdrage van winterkoolzaad aan bodem én biodiversiteit  
straks extra punten kan scoren binnen het nieuwe GLB.

AANBOD HOOGOPBRENGENDE 00-HYBRIDEN MET TUYV-RESISTENTIE
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KOOLZAAD IN HET BOUWPLAN 

Waardering  winterkoolzaad; opbrengst
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LG AMBASSADOR •	 allerhoogste	opbrengstpotentie
•	 middenvroeg;	ook	voor	late	zaai
•	 TuYV-	en	phomaresistent,	zeer	stevig		

en	hauwvast
•	 stikstofefficiënt	door	N-flex	
•	 geteeld	in	meer	dan	10	landen
•	 ook	hoge	notering	in	Duitsland	

en	België	

5,234 114% 2,311 44,2%

LG ARCHITECT •	 middenvroeg;	bewezen	robuust,	
zeer	stabiele	prestaties	

•	 eerste	hybride	met	TuYV-resistentie
•	 phomaresistent,	hauwvast
•	 dé	standaard	in	de	Europese		

koolzaadteelt;	verbouwd	in	
meer	dan	20	landen

4,529	 99% 2,013 44,5%

LG AVIRON* •	 middenvroeg;	nieuw	in	het	assortiment
•	 sterk	onkruidonderdrukkend	

door	Install+
•	 TuYV-	en	phomaresistent,	hauwvast
•	 snelle	hergroei	na	winter
•	 stikstofefficiënt	door	N-flex

4,937 108% 2,187 44,3%

bron: SPNA Ebelsheerd 2019-2020 bij 9% vocht; *CTPS Frankrijk 2019 bij 11% vocht
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