
KOOLZAAD UPDATE
MEER OPBRENGSTZEKERHEID 

DOOR UNIEKE VIRUSRESISTENTIE



ONZE ALLERNIEUWSTE RASSENGENETICA  
ONTWIKKELD OM OPBRENGSTEN VEILIG TE STELLEN

VERGELINGSVIRUS: EEN SLUIPMOORDENAAR DIE HARD KAN TOESLAAN 
Vergelingsvirus of Turnip Yellows Virus (TuYV) bleef jarenlang onderschat en onopgemerkt in de koolzaad-
teelt. Maar het is misschien wel één van de belangrijkste redenen waarom de genetische opbrengst- 
potentie van koolzaad in de praktijk niet behaald wordt. 

De ziekte wordt veroorzaakt door groene perzikbladluizen, de dragers van 
het virus. Door warmere winters, maar ook door ongevoeligheid voor in-
secticiden zien we de luizendruk de laatste jaren sterk toenemen. Er komen 
zelfs meerdere luizengeneraties per jaar tot wasdom die door inperking van 
gewasbescherming steeds minder bestreden kunnen worden. Resultaat is 
dat het virus zich inmiddels over heel West- en Oost-Europa heeft kunnen 
verspreiden. In een aantal grote koolzaadlanden is momenteel al meer dan 
80% van het areaal geïnfecteerd en kunnen opbrengsten enkel beschermd 
worden door de inzet van virusresistente rassen. Zo niet, dan oogst je zo tot 
wel 30% minder zaad, met 3% minder olie en juist hogere gehaltes aan 
ongewenste glucosinolaten en erucazuur. 

ZELDEN GEÏDENTIFICEERD 
Het venijnige is dat de symptomen van een infectie in ogenschijnlijk virusvrije teeltgebieden zelden herkend worden. 
De paarsrode verkleuring van bladeren in het najaar kan immers aan zoveel andere zaken toegedicht worden.  
En verzwakte planten vallen voor de stengelstrekking in het voorjaar vrijwel niet op. Fikse groeiachterstanden zijn 
uiteindelijk het gevolg en we weten inmiddels waar die toe leiden.

TOT 12% MEER OPBRENGST 
LG Angelico en LG Architect kennen een betere jeugdgroei en 
vegetatieve ontwikkeling (Install+), zijn zeer weinig gevoelig 
voor schimmelaantastingen (TPS Phoma) en beschikken beide 
over de voor Nederland unieke TuYV-virusresistentie. Deze 
range eigenschappen verhoogt de weerbaarheid van het kool-
zaad en stelt telers beter in staat het gewas gezond en  
onkruidvrij te houden. Meeropbrengsten kunnen oplopen tot 
wel 12%, waardoor het rendement van de winterkoolzaad-
teelt in ons land plots stukken interessanter wordt.

VERZEKERINGSPREMIE 
Vergelingsvirus komt vaak voor in koolzaad, maar meestal 
verborgen. Dit zorgt - zonder dat de teler het weet - voor 
opbrengstderving. Zelfs in het Oldambt is infectie aan de 
hand van bladmonsters aangetoond! De natuurlijk ingekruiste 
virusresistentie werkt als een verzekeringspremie. Zijn per-
celen aangetast, dan behoud je toch zicht op de maximale 
opbrengst; is er daarentegen niets aan de hand, dan blijven je 
tonnen op niveau.  

FLEXIBELE OOGST 
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 nieuwste 
rassengeneratie steviger en de hauwen beter gevormd. De 
hauwen scheuren minder snel open en dat geeft je meer  
flexibiliteit als het gewas nog niet volledig is afgerijpt en er 
door (weers)omstandigheden (nog) niet geoogst kan worden. 

PRACHTIG PRODUCT 
Met het beschikbaar komen van de twee opbrengstzekere 
LG-rassen kan de potentie van koolzaad in het teeltplan alleen 
maar toenemen. Het kan een boost geven aan regionale  
initiatieven voor koude persing, dus voor de productie van 
biodiesel en pure plantaardige olie rijk aan omegavetzuren.  
En dat alles biobased-proof, want niets van het gewas gaat 
verloren; de biomassa (stoppel/wortels) die na het afvoeren 
van het zaad en het stro achterblijft is een belangrijke  
bodemverbeteraar en reststromen in de oliepersing leveren 
een eiwitrijk veevoer op. En daar komt de bijdrage aan de  
biodiversiteit nog bij, want als vroege nectarbron draagt  
koolzaad in belangrijke mate bij aan de instandhouding van 
bestuivende insecten. Een pracht product! 

KOOLZAAD IN HET BOUWPLAN
 • waardevol vruchtwisselingsgewas, vooral bij veel granen

 • laat veel organische stof na voor het volggewas

 • penwortel zorgt voor betere lucht- en  waterhuishouding

 • vroegruimend, ook goed te combineren met groenbemesting

 • diversificatiegewas in krappe rotaties 

LIJSTAANVOERDERS IN 
BINNEN- EN BUITENLAND 
SPNA Ebelsheerd beproeft verschillende rassen winter-
koolzaad voor Nederland. Binnen dit onafhankelijke 
proefveldplatform laten LG Architect en LG Angelico 
de allerhoogste opbrengsten zien: respectievelijk 5 tot 
12% boven het gemiddelde! Het resultaat van een 
unieke combinatie van eigenschappen waaronder de 
genetische resistentie tegen het Turnip Yellows Virus 
(TuYV) waarover alleen deze rassen beschikken. De 
combinatie met een goed oliegehalte maakt de rassen 
ook aanvoerder in olieopbrengst. 

Voordelen nieuwe koolzaadrassen

 • hoogopbrengende 00-hybriden met TuYV-resistentie

 • vlotte start/jeugdgroei weert onkruid en vraat

 • goed resistent tegen phoma, verticillium en cylindrosporium

 • zeer weinig gevoelig voor de overdracht van vergelingsvirus 

 • kosten-/tijdbesparend in gewasbescherming en (luizen)monitoring

 • grote oogstzekerheid; leger- en hauwvast, weinig risico zaadverlies 

 • halfvroege (Architect) tot halflate afrijping (Angelico)

 • bovengemiddeld olierendement 
bron: rassenonderzoek koolzaad, SPNA locatie Ebelsheerd (2018-2019)

Met een aandeel van 15% in het 
Europese winterkoolzaadareaal laat 
de LG-genetica zich ook internationaal 
gelden. In de grote markten Duitsland, 
Frankrijk, Polen en Engeland vinden we 
de nieuwe virusresistente rassen in de 
hoogste regionen van de rassenlijsten 
terug. Over de grens in het Duitse 
Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen 
is LG Architect met 103% Korn-Ertrag 
het ras met één van de hoogste 
aanbevelingen vanuit het officiële 
onderzoek. En in Frankrijk domineert 
LG Angelico met 106,9% als het 
hoogstrenderende ras. 

ras opbrengst
(ton/ha)

olieopbrengst
(ton/ha)

oliegehalte
(bij 9% vocht)

oliegehalte
(% in ds)

DK EXCEPTION 5,167 2,211 42,8 47,0

PT 211 4,656 2,058 44,2 48,6

DK EXPANSION 5,017 2,213 44,1 48,4

DK EXPEDIENT 5,082 2,206 43,4 47,7

DK EXLIBRIS 5,250 2,258 43,0 47,3

LG ANGELICO 5,674 2,427 42,8 47,0

LG ARCHITECT 5,315 2,295 43,2 47,4

HATTRICK 4,499 1,942 43,2 47,5

gemiddelde 5,083 2,201 43,3 47,6

Goed nieuws voor telers van winterkoolzaad. Vanuit de grote inter- 
nationale koolzaadmarkten dient zich een nieuwe generatie hoog- 
opbrengende hybriderassen aan die ook in het praktijkonderzoek van SPNA momenteel hoge ogen gooit.  
Veredelaar Limagrain (LG) zet met z’n nieuwste kweekproducten vooral in op méér opbrengstzekerheid, want met 
de beperkte gewasbescherming, wegvallende zaadontsmettingen en het oprukkende vergelingsvirus is dat hard nodig. 

TUYV PROOF TPS PHOMA INSTALL+
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WWW.LGSEEDS.NL/KOOLZAAD
Op deze pagina hebben we het meest actuele koolzaadnieuws voor jou verzameld. Bekijk de video over 
de hernieuwde perspectieven van de teelt bezien vanuit de verschillende ketenschakels. Of ga naar de 
productpagina’s voor uitgebreide rasbeschrijvingen.

Martijn van Overveld van LG: ‘Resistentie maakt het verschil tussen ton meer of minder’  

Loonbedrijf Feunekes: ‘Teeltoptimalisatie door nieuwe zaaitechniek’  

Teler Hein Waalkens: ‘Opbrengst wintertarwe 10% hoger na koolzaad’  

Verwerker Geert Lindenhols: ‘Alle producten in de teelt te benoemen en te gebruiken’ 

 

Ton Wouda 
commercieel manager 
06 50 25 48 73 
ton.wouda@limagrain.nl

Martijn van Overveld 
productmanager 
06 53 69 86 24 
martijn-van.overveld@limagrain.nl

Jos groot Koerkamp 
sales manager 
06 22 40 39 86 
jos.groot-koerkamp@limagrain.nl

Arie de Groot 
sales manager 
06 22 79 05 40 
arie-de.groot@limagrain.nl

Limagrain Nederland 
Postbus 1 | 4410 AA Rilland 
0113 - 55 71 00 | info@limagrain.nl

REGIONALE DEALER 
LG Angelico en LG Architect zijn verkrijgbaar  
via je regionale zaaizaaddealer

MEER WETEN?  
VRAAG HET ONZE SPECIALISTEN


