
RGT REFORM
wintertarwe

Meest gezaaide baktarwe van Nederland 

Kwaliteit

kwaliteit baktarwe 
korrelhardheid gemiddeld 
broodkwaliteit 8,0 
deegkwaliteit 9,5 
zelenywaarde 8,0

Landbouwkundig

lengte stro* 96 
stevigheid 8,5 
vroegheid in de aar 6,0 
vroegheid 7,0

 
* 100 = 84,5

Resistentieniveau

gele roest 6,5 
bruine roest 7,5 
meeldauw 7,5 
bladvlekkenziekte 7,0 
aarfusarium 7,0 
schot 7,0

bron: CSAR/Rassenlijst 2021

RGT Reform werd in 2016 opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst met de hoogste cijfers voor  
brood- en deegkwaliteit. Ook nu nog is Reform de nummer 1 in kwaliteit. Het ras combineert deze 
topkwaliteit met een zeer goede stevigheid, brede resistenties en hoge opbrengsten, zowel op  
proefvelden als in de praktijk. 

Rasprofiel
Waardering raseigenschappen

bron: CSAR/Rassenlijst 2021

 Zonder ziektebestrijding  Met ziektebestrijding

Noordelijke zeeklei 94     96 
Centrale zeeklei 93     96 
Zuidwestelijke zeeklei 94     96

Relatieve korrelopbrengsten van Rgt Reform per regio
(gemiddelde t.o.v. standaardrassen 2017-2020)



Teeltbeschrijving

Zaaizaadhoeveelheid

Bij de teelt van Rgt Reform moet gestreefd worden naar 500-550 aren per m2.  De zaaidichtheid 
onder goede omstandigheden en bij vroege zaai, ligt tussen de 165 en 190 kg/per ha. Bij 
ongunstige omstandigheden en late zaai verhogen naar 190-210 kg/ha, uitgaand van een DKG van 
50g. Het optimale zaaitijdstip voor Rgt Reform is half oktober. 

Stikstofbemesting

De hoogte van de stikstofbemesting afstemmen op de te verwachten gewasproductie en 
korrelopbrengst. Ook de ervaring per perceel speelt hierbij een rol. 

1e N gift: 140 kg N per ha minus de bodemvoorraad in januari- tot half maart

2e N gift: 60 kg N per ha in 1-2 knopenstadium (GS 31-32); 

3e N gift: 30-50 kg N per ha in het vlagbladstadium (GS 39-43). 

Gewasbescherming

Reform heeft over het algemeen een brede ziekteresistentie, een aandachtspunt is de 
jeugdresistentie tegen gele roest. Daarom bevelen wij aan om in het (vroege) voorjaar aandacht 
aan de beheersing van gele roest te besteden.   

Groeiregulatie

Rgt Reform is een korte, stevige tarwe, met een middenvroege afrijping. Om het hoogste 
rendement te bereiken, wordt een bespuiting met een groeiregulator over twee periodes 
aangeraden. 

1e bespuiting bij einde uitstoeling (stadium 21-25); 0.25 L Moddus + 0.5-0.75 L CCC

2e bespuiting in ontwikkelingsstadium 1e tot 2e knoop: 0.25 L Moddus + 0.5-0.75 L CCC 

N.B.: Voor de keuze van uw fungiciden en groeiregulatie kunt u zich het beste laten voorlichten 
         door uw leverancier.

                   

Rgt Reform wordt in Nederland vertegenwoordigd door Limagrain Nederland/Semundo.  


