
Wintertarwe 2021
Groenservice Hooghe : ons advies bij uw keuze.

Na rassenkeuze ook onkruidbestrijdingsadvies en volledige teeltopvolging.
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IPM

KWALITEIT

OPBRENGST

Dit zijn voor 2021 de meest aanbevolen rassen :

CHEVIGNON SACRAMENTO

EXTASE BERGAMO

JOHNSON REFORM

GEDSER BENNINGTON

schuingedrukte rassen : tolerant voor chloortoluron

De rasseneigenschappen vind je terug op onze website
http://www.groenservicehooghe.be/producten.php?s=wintertarwe

Of vraag uw tabel met meer detail.
Ook andere rassen verkrijgbaar in functie van beschikbaarheid.

Onkruidbestrijding : wij denken samen met u :

• Wintergerst spuit je altijd na zaai.
• Wintertarwe : als je kan zaaien, kan je spuiten, dus voorkeur vóór de opkomst.
• Extra natte percelen tot 10 november zeker spuiten.
• Het aanbod biedt veel mogelijkheden, zowel technisch als commercieel : Axial/Maxaden,  AZ500,  Defi/Fidox,  Herold SC/Arald/Fludigold/Naceto/Reliance, 

Lentipur/Tolurex, Liberator, Malibu, Pontos, Quirinus, Sempra/Toucan/Saturne/Diflanil/Toucan,  Stomp Aqua,  Trinity, Glosset, …
• Zie onze tabel met adviezen of raadpleeg ons 0475 546 547. 

 
Bladluisbestrijding in het najaar : volg de berichtgeving op onze website.



Zaaigranen 2021
Onze toprassen Andere rassen

Voedertarwe-C B-tarwe A- en E-tarwe Voedertarwe-C B-tarwe A- en E-tarwe DAAROM kiest u een ras !

Zeer vroeg SACRAMENTO *
tolerantie chloortoluron

laatrijpheid
aarfusarium en mycotoxines

gele en bruine roest
legergevoeligheid

geschiktheid tarwe na tarwe/maïs
zeleny-eiwit

hagberg valgetal
voetziektegevoeligheid

regelmatige opbrengsten
wintervastheid

strolengte en stro-opbrengst
hectolitergewicht

tolerantie tarwegalmug
uitstoeling

geschiktheid late zaai
gebaardheid

speciale zaadontsmetting nodig?

Vroeg CHEVIGNON AREZZO *

Halfvroeg BERGAMO
EXTASE

ANAPOLIS
BENNINGTON MOSCHUS BIO (E)

Halflaat
MENTOR
JOHNSON
GEDSER

REFORM

Laat

Dagelijkse beschikbaarheid 
zaaigranen ?

 0475 546 547

Raadpleeg ons ook voor 
gerst, triticale, 
spelt en rogge.

* = bebaarde tarwe
Schuingedrukte rassen = tolerant voor chloortoluron

Andere en hybride tarwes op speciale aanvraag.

Begeleide rassenkeuze is ook:

• IPM - tips inzake ziektegevoeligheid, tolerantie tegen tarwestengelgalmug, aarziekten en mycotoxines.
• Voor verdere waarnemingen en bestrijding in het seizoen, kan u ons blijvend inschakelen voor teeltopvolging.
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