WPB

DUNCAN ZOMERTARWE

enorme stap vooruit in opbrengst én duurzaamheid
Goed nieuws voor zomertarwetelers, want met WPB Duncan dient zich een ras aan van
ongekende klasse. Een tarwe die met zijn superhoge opbrengst en rendement de teelt in
een geheel nieuw daglicht zet en aantrekkelijk maakt binnen het bouwplan! Voor 2021 is
er van WPB Duncan basiszaad voor vermeerdering beschikbaar, zodat het ras in voorjaar
2022 massaal door de praktijk omarmd kan worden.
DUURZAME TARWE
WPB Duncan is een hoogrenderend ras dat volledig tegemoet komt aan de duurzaamheidswensen vanuit de graanketen. Dat zie je overduidelijk terug in de proeven zonder
ziektebestrijding en groeiregulatie van CSAR en SPNA Ebelsheerd, waarin het ras zelfs zijn
hoge opbrengsten vanuit de behandelde proeven nog overtreft. Het ras blinkt uit in
plantgezondheid door de optelsom van een range supersterke resistenties tegen gele en
bruine roest, meeldauw en bladvlekkenziekte.
VOORDELEN VOORJAARSZAAI
Vaak komt de keuze voor zomertarwe voort uit een door weersomstandigheden niet
gelukte uitzaai van wintertarwe in de herfst. Een ras als WPB Duncan maakt de beslissing
dan net even iets makkelijker, omdat het opbrengstverschil met wintertarwe kleiner is.
Maar voorjaarszaai geeft ook meer bedenktijd binnen het bouwplan en (bak)kwaliteit en
beheersing van aardappelopslag/breedbladige onkruiden kunnen eveneens argumenten
zijn om voor zomertarwe te gaan.
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DUNCAN ZOMERTARWE

Nieuw aanbevolen zomertarwe in Rassenlijst 2021
Langstroras met middenvroege afrijping
Allerhoogste korrelopbrengsten; op alle gronden en in
behandelde én onbehandelde proeven
Duurzame tarwe door voortreffelijke ziekteresistenties
Bakwaardige tarwe met goede kwaliteitseigenschappen
Oogst- en opbrengstzeker

WPB DUNCAN IN CIJFERS

AANBEVELENDE RASSENLIJST ZOMERTARWE 2021
bron: CSAR (2017 t/m 2020)(2015 t/m 2020 voor korrelopbrengsten)

Uit deze resultaten kunnen volgende conclusies getrokken worden:
• WPB Duncan behoort tot de meest
productieve rassen op klei, zand- en
dalgrond; in de onbehandelde proeven ligt
zijn korrelopbrengst zelf 14% boven het
gemiddelde en dat is ongeëvenaard;
• Met 2x een negen is WPB Duncan het minst
gevoelig voor gele en bruine roest;
• Als het gaat om de resistentiecombinatie
roest-meeldauw-bladvlekken is WPB Duncan
toonaangevend.

WPB DUNCAN IN CIJFERS

OPBRENGST EN EIWITPERCENTAGE ZOMERTARWE
bron: SPNA Ebelsheerd (opbrengst teruggerekend naar 15% vocht)

KWALITEITSEIGENSCHAPPEN ZOMERTARWE
bron: SPNA Ebelsheerd

Uit deze resultaten kunnen volgende conclusies getrokken worden:
• Het ras WPB Duncan heeft de
allerhoogste opbrengst;
• Op hectolitergewicht en zetmeelgehalte
scoort het ras bovengemiddeld.

