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Bemesting wintertarwe en rassenkeuze zomergranen

Bemesting wintertarwe
Tarwe heeft veel stikstof nodig. Wanneer u vroege tarwe heeft is het geschikt om te strooien zodra
het land berijdbaar is.
Er zijn meerdere stikstof-meststoffen verkrijgbaar die geschikt zijn voor bemesting van wintertarwe:
Stikstofgift gecombineerd met zwavel:
450-500 kg/ha Sulfan 24%N + 15% SO3
of
400-450 kg/ha NTS 27%N + 7,5%SO3
(=310-350 ltr) toepassen op droog gewas!
Stikstof zonder zwavel:
400-450 kg/ha KAS 27%N
Zwavel speelt een belangrijke rol bij de opname van stikstof. Door het geven van zwavel bij de eerste
gift wordt de opbrengst positief beïnvloed. Een gift van 50 kg/ha SO3 is voldoende om in de behoefte
te voorzien.
Kunstmeststrooien op bevroren grond
Vanaf 1 februari mag stikstofkunstmest worden toegediend. Strooien van stikstofkunstmest op
bevroren kleigrond op graanpercelen is toegestaan als:
In de loop van de dag dooi optreedt
en
de temperatuur in het volgende etmaal boven nul blijft
Stikstof strooien op besneeuwde grond is niet toegestaan.
Zomertarwe
Zodra de omstandigheden optimaal zijn in het vroege voorjaar kan er zomertarwe gezaaid worden,
waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de structuur van de grond.
Voor de teelt van zomertarwe adviseren wij het ras:
Quintus
Starlight
Beide rassen horen bij de hoogst opbrengende zomertarwe rassen met goede eigenschappen voor zowel
roest als fusarium. Quintus is een baardtarwe en is iets vroeger dan Starlight. Starlight heeft een goed cijfer
voor stevigheid (7) Zaaizaadhoeveelheden bij zomertarwe liggen rond de 150 kg per hectare.
Zomergerst
Voor de teelt van zomergerst adviseren wij het ras:
KWS Irina
Dit ras heeft hoge brouwkwaliteit (8), met hoge opbrengst potentie, is zeer stevig en heeft goede
ziekteresistenties tegen o.a. meeldauw, netvlekkenziekte en roest.
Zaaizaadhoeveelheden bij zomergerst liggen rond de 125 kg per hectare.

Wij besteden de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie.
AGROSERVO is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit
moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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