Cereals is hét Britse akkerbouwevenement. Rechtsboven het terrein waar dagelijks vijftig spuitmachines worden gedemonstreerd.

HGCA toont op Cereals alle rassen die op de Britse lijst met

Britse rassen redden het
niet op het vasteland
Er zijn maar weinig Britse tarwerassen succesvol op het Europese
vasteland. Andersom is dat net zo. Een belangrijke reden is de sterke
focus op resistentie tegen fusarium op het vaste land, blijkt op een
rondgang op het Britse akkerbouwevenement Cereals. Veel Britse rassen
zijn daar gevoelig voor.

“That’s a good question”, zo reageert een
specialist van HCGA op de vraag waarom zo
weinig rassen zowel in Engeland als op het
vaste land van Europa succesvol zijn. HGCA is
de instantie die de Britse lijst met aanbevolen
rassen samenstelt. “Waarschijnlijk omdat diverse omstandigheden net even anders zijn.”
Een collega gooit het erop dat er in Nederland
en de andere landen op het vasteland meer
beperkingen zijn voor bemesting en gewasbescherming. In Engeland staan vooral rassen
aan de top, die het meest opleveren bij ruime
bemesting en bij weinig belemmeringen op
het gebied van gewasbescherming: ‘high
input, high output’.
“Fusarium is een belangrijke reden”, zegt
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Ton Wouda van Limagrain Nederland, die op
Cereals te gast is bij Limagrain United Kingdom. Fusarium komt tot nu toe weinig voor
in Engeland. Daarom is bij Britse veredelaars
de resistentie tegen fusarium een minder
belangrijk criterium. Bij Nederlandse en Duitse
veredelaars gaat een ras met een matige resistentie tegen die ziekte gelijk in de prullenbak.
Veel Britse rassen voldoen meestal maar nét
aan de eisen die in Nederland of Duitsland
gelden voor fusariumresistentie.

Té snelle ontwikkeling
Ook enkele vertegenwoordigers van KWS op
Cereals wijzen op fusarium. Dat is bij Britse

rassen en zeker bij de vroege Britse rassen
‘geen issue’. Veel Britse rassen zijn vroeger
dan op het vaste land van Europa. Ze zijn vaak
té vroeg voor het vasteland. Een aantal tarwerassen van KWS doet het wel goed in Denemarken. Een enkel KWS-ras dat in Engeland is
veredeld, staat op de Franse rassenlijst.
Volgens de KWS-specialisten laten vooral
Duitse rassen een snelle ontwikkeling zien na
de winter, omdat Duitse winters lang duren
en koud zijn. Als de omstandigheden goed
zijn, ontwikkelen die Duitse rassen zich snel.
Té snel voor Groot Brittanië. Daardoor is de
kans op legering groter dan bij Britse rassen.
Een uitzondering is JB Diego. Dat ras is in
Duitsland gekweekt en succesvol in Engeland.

Gewasbescherming

aanbevolen rassen staan.

In Duitsland zelf heeft het nauwelijks voet aan
de grond gekregen.

Testen in Nederland
Er zijn wel wintertarwerassen die zowel in
Engeland als op het vasteland kansrijk kunnen
zijn. Op de Nederlandse proefvelden van Limagrain staan er twee: Crusoe en Revelation. Het
kúnnen goede rassen voor Nederland zijn, zegt
Ton Wouda, maar hij houdt nog een grote slag
om de arm. “Als ze bijvoorbeeld kwetsbaar
zijn voor bepaalde fysio’s van fusarium of gele
roest, zullen ze toch niet op de Nederlandse
markt komen.”
Crusoe staat op de lijst van aanbevolen rassen
van HGCA. Het ras onderscheidt zich niet qua
opbrengst, maar het heeft een brede resistentie tegen ziekten en een goede bakkwaliteit.
Het eiwitgehalte en de kwaliteit zijn altijd
goed, staat erbij op die HGCA-lijst. Het heeft
vergelijkbare eigenschappen als Einstein.
Maar goede bakkwaliteit in Engeland is geen
garantie voor goede bakkwaliteit in Nederland.
Ten eerste zijn de teeltomstandigheden anders.
Bovendien is het Britse brood anders dan het
Nederlandse.
Volgens Wouda ziet Crusoe er veelbelovend
uit. “Het kan zeker een interessante kandidaat
zijn voor de Europese Rassenlijst, waarop rassen
worden aanbevolen die voor meerdere landen
geschikt zijn.”
Revelation staat nu voor het eerst op de
HGCA-lijst voor 2013-2014. Het is een zachte
tarwe. Sterke punten zijn een stabiele hoge
opbrengst, een goede stevigheid en een vroege
afrijping.
Limagrain beproeft in Nederland en Duitsland
wel dezelfde lijnen als in Engeland, vertelt
Vincent Coolbergen, eveneens van Limagrain.
Maar keer op keer blijkt de kans van slagen het
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LImagrain test ook in Nederland het Britse ras Crusoe

grootst op de locatie waar het ras is veredeld.
Hij noemt Claire en Lion als rassen met een
Britse oorsprong die het wel goed doen op het
vaste land. Anderzijds doet het wintertarweras
Edgar het ‘behoorlijk goed’ in Engeland. Het is
in 2012 op de Britse markt geïntroduceerd.
Coolbergen noemt een andere reden voor
het geringe wederzijdse succes: kwaliteitsverschil. In Engeland worden veel zachte tarwes
geteeld, bestemd voor veevoer of biscuits.
“Dat laatste kennen we niet of nauwelijks in
Nederland.”

Frankrijk
Nederlandse rassen hebben ook weinig overlap met Franse rassen. Enkele rassen staan in
allebei de landen op de rassenlijst. Coolbergen
noemt daarvoor twee redenen: Franse rassen
zijn vaak te vroeg voor Nederland én Franse
rassen zijn minder resistent tegen meeldauw.
„We letten bij Franse rassen extra op de
gevoeligheid voor meeldauw, net zoals we bij
de Britse rassen extra letten op de resistentie
tegen fusarium”, legt Coolbergen uit.
Ook hier zijn er wel uitzonderingen, zoals
Apache. Dat was in Frankrijk jarenlang het
grootste ras en wordt nu ook in Nederland
veel gezaaid. Een ander voorbeeld is Rubisko.
Het ras heeft een Franse herkomst. Limagrain
heeft er hoge verwachtingen van voor de
Nederlandse markt.

Overeenkomst met Duitsland
De Nederlandse rassenlijst heeft wél veel overlap met de Duitse lijst. De tarweveredeling
voor Limagrain voor Nederland én Duitsland
vindt plaatst in de buurt van Hannover. Toen
Limagrain het veredelingsprogramma van
Cebeco Zaden overnam, is dat geïntegreerd in

het veredelingsprogramma van Limagrain in
Duitsland. In het Zeeuwse Rilland worden de
nieuwe lijnen wel gescreend en getest voor de
Nederlandse omstandigheden, voordat ze aangemeld worden voor de officiële beproeving
voor de Nederlandse rassenlijst. De herkomst
van de meeste rassen die in Nederland geteeld
worden, ligt in Duitsland en Nederland.
“Duitse rassen doen het hier gewoon goed”,
zegt Coolbergen.
Een belangrijke reden daarvoor is dat Nederlandse en Duitse veredelaars scherp veredelen
op resistentie tegen fusarium.
Een belangrijke oorzaak van de fusariumdruk
in Nederland en Duitsland is de intensieve
teelt van maïs. Gewasresten van maïs op het
land vormen een bron van fusariuminfectie
voor tarwe. Maar ook in Engeland neemt de
teelt van maïs toe. Volgens de specialisten
van KWS op Cereals groeit daardoor ook in
Engeland het risico van fusarium langzaam
maar zeker. Daarom komt er ook in de Britse
tarweveredeling meer aandacht voor fusariumresistentie. Vorig jaar sloeg fusarium flink
toe in de Britse tarwe, al was dat toen nog wel
een uitzondering. 

Cereals
Cereals is hét jaarlijkse Britse akkerbouwevenement. Het vond
12 en 13 juni plaats in Bathby Graffoe, zo’n 2,5 uur rijden ten
noorden van Londen. In de beginjaren stond graan centraal,
maar Cereals is inmiddels uitgegroeid tot een compleet akkerbouwevenement. Op een terrein van 64 hectare presenteren
een kleine 500 bedrijven hun producten en diensten. Daarnaast
zijn er veel demonstraties grondbewerking en van spuitmachines (Sprays and Sprayers).
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