
TERRANOVA PLUS
Multiresistente bladrammenas
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Met Terranova PLUS houdt u de bodem in topconditie en geeft u direct invulling aan de 
vergroeningseisen. Dit mengsel bevat Terranova multiresistente bladrammenas met 3% 
gepilleerde zwaardherik (raketsla). 

Terranova is een extra laat bloeiend ras met een vlotte beginontwikkeling en geeft een goede hergroei na 
maaien. Terranova PLUS is zowel resistent tegen het witte als het gele bietencysteaaltje (Heterodera schachtii 
en betae): er is een reductie van aaltjes van 70-90% mogelijk. Ook is het resistent voor het (bedrieglijk) 
maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi en fallax).

Het aaltjesdodend effect is vergelijkbaar met volledig zwarte braak. Terranova PLUS is GLB ready en dus 
geschikt voor gebruik als Ecologisch Aandachtsgebied binnen het GLB.

Technische informatie
Terranova PLUS is resistent voor:
 Heterodera schachtii (bietencysteaaltje BCA) Nematoden Resistentie Niveau 2
 Heterodera betea (BCA)                    
 Meloidogyne chitwoodi and M. fallax (maïswortelknobbelaaltje en bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje)
 Meloidogyne incognita and javanica (tropisch wortelknobbelaaltje)
 Paratrichodorus allius, paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje)

Terranova PLUS is niet-waardplant voor:
 Globodera rostochiensis & G. Pallida (aardappelcysteaaltje)
 Heterodera avenae (graancysteaaltje)
 Heterodera goettingiana (wortelcysteaaltje)
 Meloidogyne naasi (graswortelknobbelaaltje)
 Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje)
 Ditylenchus destructor (destructoraaltje)
 Tabaksratelrirus (TRV)
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Teeltadvies
       
Zaaitijdstip:    juni - augustus    
Zaaizaadhoeveelheid:  20 - 30 kg/ha     
     (hoeveelheid ook afhankelijk van zaaimethode)

Bemesting:   ongeveer 50 kg N/ha
Zaaibedbereiding:   vergelijkbaar met inzaai van zomergranen; 
     in de stoppel de grond voldoende openrijden.
Onderwerken:   indien nodig, voor de grondbewerking maaien/klepelen.

Met LG GreenCover voorzien wij in acht verschillende groenbemesters met 
een uitgekiende mengselsamenstelling. Het zijn erkende NAK-gecertificeerde 
vergroeningsmengsels voor direct gebruik binnen het nieuwe GLB. 
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Deze teeltbeschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Neem voor dit product contact met ons op.

een product van:
Limagrain Nederland
tel. (0113) 55 71 00 • fax (0113) 55 22 37
www.limagrain.nl • info@limagrain.nl


