
WINTERTARWE: VOOR EEN DUURZAAM BOUWPLAN
Na een vroege en korte oogstperiode staat het nieuwe wintergranenseizoen voor 
de deur. CZAV biedt een breed scala aan wintertarwes met elk unieke eigenschappen. 
In dit rassenadvies worden de resultaten van proefvelden op een rijtje gezet. CZAV 
beschikt over de praktijkkennis van verschillende rassen in uw teeltgebied.

RASSENADVIES WINTERTARWE

REFORM
Opbrengstcijfer: 98
• Baktarwe
• Goed gewaardeerd door verwerkers
• Hoge HL-gewichten; goed tegen ziekten 
• Middenvroeg ras, kort en stevig
• Geschikt voor latere zaai

CALGARY
Opbrengstcijfer: 102
• Maaltarwe
• Zeer hoge opbrengst
• Middenvroeg ras
• Zeer gezond
• Ook geschikt voor lichtere gronden

EXTASE
Opbrengstcijfer: 102
• Baktarwe
• Zeer hoge opbrengst
• Zeer gezond
• Middenvroeg ras
• Zeer stevig

CHEVIGNON
Opbrengstcijfer: 101
• Maaltarwe
• Zeer hoge opbrengst
• Vroeg ras
• Weinig ziektegevoelig
• grootste ras Noordwest-Europa

TALENT
Opbrengstcijfer: 102
• Baktarwe
• Hoge opbrengst
• Gemiddelde ziekteresistentie
• Vroeg ras
• Hoge stro-opbrengst

CUBITUS
Opbrengstcijfer: 98
• Maaltarwe
• Vroeg ras
• Weinig ziektegevoelig
• Baardtarwe
• Geschikt voor tarwe op tarwe teelt (PcH-1 gen)

Voordelen wintertarwe in het bouwplan
• Verbetering van de bodemstructuur;
• Nateelt van groenbemesters;
• Brede afzetmogelijkheden;
• Meest bedrijfszeker rustgewas;

• Goede kans om onkruiden aan te pakken;
• Mogelijkheid om drainage aan te leggen;
• Aanvoer van organische stof.



Achtergrondinformatie wintertarwe
CZAV zet zich in om tarwe in de voedingsindustrie af te zetten om zo het 
maximale rendement uit uw tarweteelt te halen. Met dank aan de telers die 
de juiste rassen telen en zich richten op kwaliteitstarwe, kunnen we dit 
samen realiseren. Teelt u voertarwe? Dan kunt u onder andere kiezen voor 
Skyscraper of Spearhead. Vraag onze adviseurs naar een specifiek advies. 
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Bestel via de bestelmodule op Mijn CZAV en in de CZAV app of stuur een e-mail naar bestellen@czav.nl.
Op onze website www.czav.nl vindt u meer flyers en folders, onder andere ons rassenadvies wintergerst.
Onze buitendienst kan u deskundig advies geven bij het maken van de beste keuze.

BESTELLEN?

Resultaten proefvelden CZAV
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Reform 95 96 97 - 96 99 (5) 96

Talent 94 103 102 - 100 102 (5) 104

Cubitus 95 96 95 - 96 98 (2) -

Chevignon 101 102 96 - 99 101 (5) -

Calgary 100 99 107 - 100 102 (5) 99

Extase 102 99 96 - 100 102 (4) 101

De proeven zijn uitgevoerd op Proefboerderij Rusthoeve (Rh), proeflocaties Westmaas (Wm), 
en Almkerk (Ak). * Tussen haakjes ( ) het aantal jaren dat het ras in onderzoek is.

Zaaitijdstip
Tarwe wordt gezaaid van half september tot en met december. Vraag onze 
adviseurs welk ras het beste bij welk tijdstip past! Het meest ideale moment 
is vanaf half oktober tot half november.

Oogstjaar 2022
Het was een droog en zeer zonnig jaar, wat resulteerde in hoge opbrengsten 
en een hoog hl-gewicht. De relatief hoge tarweprijzen geven aanleiding om 
het tarweareaal te vergroten. Daarnaast stuurt wet- en regelgeving vanuit 
het 7e APN en het nieuwe GLB hierop. Het wordt wellicht interessant om 
tarwe op tarwe te telen, ondanks het risico op tarwehalmdoder. Kies dan 
een minder gevoelig ras of een ontsmetting met Latitude. Ook wintergerst 
en zomertarwe zijn een optie. Een hoop aspecten om rekening mee te 
houden, waarbij uw CZAV-adviseur u graag helpt.

Beschikbaarheid
Heeft u vragen over de beschikbaarheid van de genoemde of andere 
tarwerassen? Neem dan contact op met onze specialisten.


