WINTERTARWE ACTUEEL

BAKTARWE MIDDENVROEG
kwaliteitstarwe; nr.1 in brooden deegkwaliteit
kort, zeer stevig en vroegrijp
bovengemiddeld resistent, ook
tegen schot en aarfusarium
hoge opbrengst, hoog HLG
tarwe-op-tarwe, na maïs, etc.

HENRIK

VOERTARWE MIDDENVROEG
betrouwbaar in gezondheid en opbrengst
lang en stevig stro
goede gele roest- en fusariumresistentie
unieke grove korrel
vroege afrijping

GRAAN
MANAGER

Kies je groenbemester
en/of vergroeningsmengsel

DIANTHA

VOERTARWE MIDDENVROEG
nieuw aanbevolen ras,
heel veel uitgezaaid
ook geschikt voor zware gronden
nr.1 in opbrengst Noordelijke zeeklei
lang stro, maar zeer stevig
super gezond, brede ziekteresistentie

aaltjes bestrijden én
organische stof aanvoeren

BCA én wortelknobbelaaltjes

organische stof
aanvoeren

DOUBLET PLUS
ORGAMAX
TERRANOVA PLUS

RESIDENCE

MAALTARWE VROEG
voorkeursras Zuid-Nederland
stabiel in opbrengst én kwaliteit
geschikt voor late zaai
lage kosten voor ziektebestrijding
stevigheid vraagt extra aandacht

met meer
(bio)diversiteit

type aaltje

RGT REFORM

18/19

SLIMME GROENBEMESTING VEILIGE KEUZES

NEMAREDUX

FINAL PLUS
SALOON PLUS

wortellesieaaltjes (Pp)

BARRANCO BETERE BAKTARWE
Duitse e-kwaliteit baktarwe met een hoge opbrengstpotentie en zeer hoog hectolitergewicht. Enorm stevig stro en goede resistentie tegen meeldauw, gele roest en fusarium.

ITALIAANS PLUS
ENGELS PLUS

BCA

NIEUW

CHEVIGNON BAKTARWE
Een middenvroege baktarwe, in 2017 opgenomen op de Franse Aanbevelende
Rassenlijst. Het ras heeft een hoog hectolitergewicht en zeer hoge opbrengstpotentie.

overwegend grasgroenbemesting

groene grondontsmetting

BCA 1 = hoogste bestrijdingsniveau
bietencysteaaltjes

SILKE PLUS
MULTIRESISTENT = bestrijdt
bietencysteaaltjes en M. chitwoodi

LG BIOFUM SUMMER

ORGANISCHE STOF = levert
extra veel biomassa

RACOON VOERTARWE
Nieuw op de Aanbevelende Rassenlijst 2018. Een middenlate voertarwe met de hoogste gele
én bruine roestresistentie, gecombineerd met een bovengemiddelde opbrengstpotentie.

Erkende GLB vergroeningsmengsels, NAK-gecertiﬁceerd
Veilige samenstelling, geen risico’s van aaltjesvermeerdering

keuzewijzer wintergranen

Topsegment qua rassengenetica en performance
Maximale bijdrage aan bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid

Kijk voor meer informatie en mengselsamenstellingen op www.vanggewas.nl
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WINTERTARWE AANBEVOLEN RASSEN

JULIUS ¹

betere baktarwe

lang

hoog

zeer hoog

BARRANCO¹ NIEUW
RGT REFORM

betere baktarwe

lang

hoog

zeer hoog

baktarwe

kort

hoog

zeer hoog

CHEVIGNON NIEUW

baktarwe

gemiddeld

zeer hoog

hoog

APOSTEL ¹

baktarwe

lang

hoog

zeer hoog

TOBAK

maaltarwe

lang

zeer hoog

hoog

CELLULE ¹

maaltarwe

kort

hoog

hoog

RESIDENCE

maaltarwe

lang

hoog

zeer hoog

EINSTEIN

maaltarwe

kort

hoog

hoog

RUBISKO

maal/voertarwe

kort

hoog

zeer hoog

HENRIK

voertarwe

gemiddeld

hoog

hoog

DIANTHA ¹

voertarwe

lang

zeer hoog

hoog

voertarwe

gemiddeld

hoog

hoog

RACOON ¹
1) In

NIEUW

NIEUW

Korrelopbrengst

Fusarium
in de aar

Opbrengst

Bladvlekkenziekte

Meeldauw

Bruine roest

Gele roest

Schot

Wintervastheid

Resistentie tegen

Duizendkorrelgewicht

Vroegrijpheid

Korrelaantal
per aar

Uitstoeling

Lengte stro

Waardering
raseigenschappen

Landbouwkundige kwaliteit

Stevigheid

Kwaliteit

Teeltdoel

Ras

WINTERGEWASSEN NOVITEITEN
LG RAFAELA WINTERGERST MET BYDV-RESISTENTIE
Wintergerst zit in de lift. Qua opbrengst heeft het gewas een ware
inhaalslag gemaakt op wintertarwe en met de tendens naar minder
meststoffen en gewasbescherming zijn de lagere teeltkosten een
stimulans. Het ras Rafaela met natuurlijk ingekruiste resistentie tegen
het gerstevergelingsvirus maakt het allemaal nóg interessanter.
enige ras resistent tegen gerstevergelingsvirus
sterke groei, voor en na de winter, met vroege bloei
vroegere oogst dan wintertarwe
hoge, zeer regelmatige opbrengst door grote korrel en goede aarvulling
NIEUW

LG ZEBRA HEEFT NET ALS RAFAELA EEN NATUURLIJKE RESISTENTIE
TEGEN HET GERSTEVERGELINGSVIRUS, MAAR COMBINEERT DIT MET
NÓG HOGERE OPBRENGSTEN EN EEN NÓG HOGER HECTOLITERGEWICHT. VANAF INZAAI 2019 BEPERKT BESCHIKBAAR.

LG TUNDRA WINTERVELDBOON VOOR HOOGWAARDIGE EIWITTEELT
Met de toenemende vraag naar lokaal geproduceerd plantaardig eiwit zijn
er steeds meer mogelijkheden voor winterveldbonen in het bouwplan.
Het is de akkerbouwmatige en duurzame teelt die kansen schept.
best renderende eiwitteelt; opbrengsten van 5 - 8 ton/ha
rustgewas dat intensief wortelt, laat mooie structuur en stoppel na
bindt als vlinderbloemige stikstof
vroeg van het land (augustus)

Nederland vertegenwoordigd door Limagrain Nederland / Semundo

LG ARCHITECT WINTERKOOLZAAD MET TUYV-RESISTENTIE
Goed nieuws voor de aantrekkende koolzaadteelt, want de eerste hybride
genetisch tolerant tegen vergelingsvirus TuYV is een feit. Dit vergroot de
opbrengstzekerheid aanzienlijk.
genetisch tolerant voor vergelingsvirus
sterk effect op bodemstructuur en (meer)opbrengst volggewas
snelle groeistart, prima wintervast
voortreffelijk oliegehalte

