Hybride Tarwe

HYPOCAMP

B

Gezonde, low-input tarwe met biscuit kwaliteit met een top opbrengst
Biscuit- en voertarwe
Voordelen

Teeltadvies

Zeer hoge korrel opbrengst
Uitstekende ziekteresistentie voor alle blad- en
aarziekten
Goed HL gewicht, zachte maaltarwe
Goede winterhardheid

Bij teelt voor biscuit tarwe, voldoende stikstof
geven

HYPOCAMP is een nieuwe biscuit- en voertarwe met een absolute top opbrengst. Opgenomen op de Belgische Rassenlijst 2019 met de
hoogste opbrengst (112-rel. ). Goede ziekteresistentie op gele roest, bruine roest, blad- en aarziekten. Goede stevigheid.
Hybride tarwe levert een hoger saldo
Hybride tarwezaad is iets duurder dan gangbare tarwe maar er dient dan ook maar de helft of minder dan de helft aan zaaizaad gebruikt
te worden in vergelijking met gangbare tarwerassen. Het zaaizaadadvies bij gangbare tarwe is 160 kg tot 200 kg of soms op
kleigronden nog meer. Bij hybride tarwe is dit 2 ½ tot 3 eenheid per ha, afhankelijk van regio, ras en zaaimoment. Dit komt bij
hybride tarwe neer op 65 kg tot 80 kg/ ha. De adviesprijs voor hybride tarwe is € 65,- per eenheid. Daarmee is hybride tarwe dit
jaarongeveer € 95,- per hectare duurder dan gangbare tarwe. Met de opbrengstprijs van consumptiegraan dit jaar van ca. € 200,- per ton
is hybride tarwe bij een meeropbrengst van 500 kg al rendabel. Wanneer we de meeropbrengst uit het Belgische Rassenlijstonderzoek
nemen van het ras HYPOCAMP dan is dit bij het prijspeil 2018 (€ 200,- / ton) een meeropbrengst van € 255,- per ha. Het saldo na aftrek
van de zaaizaadkosten is € 160,- / ha.
Hoger financieel saldo met hybride tarwe in vergelijking met gangbare tarwe.
Financieel saldo
HYPOCAMP
Gangbare tarwe
Verschil

Kg zaaizaad / ha

Zaaizaadkosten (€) / ha

75 kg

€ 195

160 – 200 kg

€ 100
€ 95

Meeropbrengst *)

Saldo (€) / ha

+ 1.275 kg

+ € 255 -

€ 160

‘* = Basis is meeropbrengst 1.275 kg ten opzichte van het gemiddelde van de standaardrassen (Bron: ILVO 2018) en de tarwe opbrengst € 200,- per ton
(prijsniveau najaar 2018)

Hybride tarwe is zeer interessant en aan te bevelen op percelen met minder goede structuur, kans op stress omstandigheden
of waar dankzij het beter ontwikkelende wortelstelsel en de betere uitstoeling van hybride tarwe een hogere opbrengst is te verwachten.
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--- = zeer lage resistentie/ vroeg/ kort, ++++= zeer hoge resistentie/ laat/ lang
Plant ontwikkeling en vitaliteit
Vroegheid aar
Afrijping
Winterhardheid

gemiddeld tot hoog

Droogteresistentie

hoog

Opbrengst opbouw
Aren/m2
Korrels/ aar
DKG
Zaaien
Zaaimoment
Zaaidichtheid

vroeg tot gemiddeld
130 – 150 korrels/ m2

Stro
Stevigheid
Groeiregulator

zoals lokaal geadviseerd, wellicht iets meer

Ziekteresistentie
Meeldauw
Septoria
Gele roest
Bruine roest
Bladvlekkenziekte (DTR)
Fusarium
Quality
Hagberg/ valgetal
Hagberg stabiliteit

goed

Zeleny waarde
Eiwitgehalte
Wateropname
Opbrengst
Broodvolume
Kweker

SAATEN-UNION Recherche, Frankrijk

Alle productbeschrijvingen zijn gemaakt overeenkomstig onze huidige kennis van zaken, proefveldresultaten en waarnemingen.
Deze productbeschrijving is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor
onvolledige en/ of incorrecte informatie c.q. de eventuele nadelige gevolgen die uit het advies zouden kunnen voortvloeien.
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