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 Voorwoord 3 

Voorwoord 

Al enkele jaren is een belangrijke vraag hoe meer geschikte rassen voor de biosector te ont-

wikkelen of te vinden. Aan de hand van zomertarwe is onderzocht hoe dit proces te verbe-

teren. Dit traject is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in gezamenlijkheid met Agrifirm, 

bakkerijen Van der Westen en Verbeek, de telers Douwe Monsma, Jaco Burgers en Lizelore 

Vos. Daarnaast hebben Ingeborg Westerdijk van Wiersum plantbreeding en Eric Huizinga 

(eerder Semundo) zeer nuttige adviezen gegeven over mogelijke alternatieven. Dit project, 

getiteld  ‘Nieuwe rassen voor kleine gewassen – biologische baktarwe als casus’ is in 2014 en 

2015 gefinancierd door het programma Groene Veredeling, met cofinanciering van het 

project Divers en Dichtbij, in-kind bijdragen van Agrifirm en bakkerijen Van der Westen en 

Verbeek, en adviezen van de telers Douwe Monsma, Jaco Burgers en Lizelore Vos.  Vervol-

gens is van 2016 t/m 2018 op kleinere schaal vervolgproeven uitgevoerd, met name middels 

in-kind bijdragen van Agrifirm en bakkerijen Van der Westen en Verbeek en het EU-project 

DIVERSIFOOD. Hopelijk kunnen de verzamelde bijdragen helpen bij het verder ontwikkelen 

van aangepast biologisch CGO onderzoek. 

 

Edwin Nuijten 
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Samenvatting 

Voor de korte termijn is er behoefte aan een bredere en meer systematische screening van 

tarwerassen en lijnen op basis van een biologisch tarwe rasprofiel. Daarnaast is het de 

vraag hoe de veredeling van nieuw rassen voor kleine gewassen georganiseerd en gefinan-

cierd kan worden om hiermee continuïteit en diversiteit in het aanbod van rassen voor dit 

soort gewassen ook op lange termijn te waarborgen. De ontwikkeling en/of selectie van 

een nieuw zomertarweras voor de biologische sector diende daarbij als casus. Onder de 

onderwerpen voor het Bio-amendement in 2013 was dit door telers aangemerkt als een ur-

gent probleem. 

Het doel van het project was:  

a) breed inventariseren bij potentiële veredelingspartners uit binnen- en buitenland van mo-

gelijk geschikte zomertarwe lijnen en rassen,  

b) in een veldproef deze rassen en lijnen screenen op geschiktheid voor biologische teelt 

aan de hand van een biologisch rasprofiel. Op basis van de index voor het gangbare CGO, 

is gekeken of een biologische index te ontwikkelen is,  

c) met ketenpartijen een financieel model ontwikkelen zodat rassentoetsing, en eventueel op langere 

termijn veredeling, in de komende jaren zelfstandig door deze partijen kan worden voortgezet. 

  

In 2014 en 2015 is breed binnen Europa gezocht naar potentiële nieuwe rassen voor de bio-

logische teelt in Nederland. Van de geteste rassen blijken enkele rassen (Arabella, Harenda 

en in aanmelding HSWS 66-08) potentie te hebben voor teelt in Nederland. Deze zijn in 2016 

getest. Gaandeweg ontwikkelt zich een systeem om nieuwe rassen te testen, waarbij Agri-

firm en de bakkerijen Verbeek en Van der Westen de kosten op zich nemen. In 2016 is hierbij 

één locatie gebruikt, waarbij de proef twee herhalingen had. In 2017 en 2018 werd we-

derom één locatie gebruikt waarbij de opzet een demoproef was met lange stroken. Dit 

kan nadelig zijn als een kant van de demoproef een mindere bodemkwaliteit heeft zoals in 

2018 zichtbaar was. Voor een goede indruk van nieuwe rassen zou twee locaties wenselijk 

zijn, waarbij de tweede locatie met name gebruikt wordt voor het testen van ziekteresisten-

ties. Om een tweede locatie betaalbaar te maken moet het ketenconcept verder uitge-

werkt worden. Gezien de huidige marktomstandigheden is daar enerzijds ook meer nood-

zaak voor (betere positionering van biologische bakkerijen in de markt), en anderzijds ge-

zien de kleine marges is dit niet eenvoudig op te zetten. De betrokken partijen hebben nog 

steeds interesse over de mogelijkheden van het eerdere keten-concept voor het testen van 

nieuwe rassen van biologische baktarwe (ontwikkeld binnen het Bioconnect programma). 

Een goede beoordeling van de bakkwaliteit moet verder uitgewerkt worden. De bakproe-

ven lieten zien dat er geen goede relatie was tussen de bakparameters en de bakproeven, 

zie Osman et al., 2012. Mogelijk moeten de bakparameters per ras apart beoordeeld wor-

den. Zo had het ras Arabella vaak relatief lage scores voor de bakparameters, maar relatief 

goede beoordelingen van de bakkers. Echter, het ras Harenda had in 2015 relatief lage 
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score voor bakparameters en een goed score voor de bakproeven, maar in 2016 hoge sco-

res voor de bakparameters maar relatief lage scores voor de bakproeven. 

 

Het financieren van een specifiek veredelingsprogramma wordt als een brug te ver gezien. 

Concreet zou dit project niet alleen nieuwe rassen/lijnen kunnen identificeren, maar ook 

nieuwe potentiële veredelingspartners die een veredelingsprogramma hebben met poten-

tie voor low-input, bakwaardige tarwerassen en bereid zijn in het consortium deel te nemen. 

Gezien het feit dat het areaal in zomertarwe in Nederland eerder daalt dan toeneemt, blijkt 

dit een lastig traject op dit moment met de huidige kosten voor registratie, CGO-onderzoek 

en vermeerderingskosten. Om een dergelijk traject mogelijk te maken moet gekeken wor-

den of met name een laag tarief voor CGO-onderzoek specifiek voor biologische teelt mo-

gelijk is.   
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1 Inleiding 

Voor de korte termijn is er behoefte aan een bredere en meer systematische screening van 

tarwerassen en lijnen op basis van een biologisch tarwe rasprofiel. Daarnaast is het de 

vraag hoe de veredeling van nieuw rassen voor kleine gewassen georganiseerd en gefinan-

cierd kan worden om hiermee continuïteit en diversiteit in het aanbod van rassen voor dit 

soort gewassen ook op lange termijn te waarborgen. De ontwikkeling en/of selectie van 

een nieuw zomertarweras voor de biologische sector diende daarbij als casus. Onder de 

onderwerpen voor het Bio-amendement in 2013 was dit door telers aangemerkt als een ur-

gent probleem. 

Probleemstelling 

Rassen voor de gangbare teelt zijn niet altijd geschikt voor de biologische teelt. In het geval 

van zomertarwe wordt de situatie steeds nijpender. Veel nieuwe baktarwerassen hebben 

onvoldoende gele roest resistentie en bakkwaliteit onder biologische omstandigheden. Ook 

missen ze andere belangrijke eigenschappen als strolengte en onkruidonderdrukkend ver-

mogen.  

Bij het formuleren van de probleemstelling was uit het gangbare assortiment alleen het zo-

mertarweras Lavett geschikt voor de biologische baktarweteelt, en afhankelijkheid van 1 ras 

is kwetsbaar. Bovendien is het ras al ruim 20 jaar op de markt en risico van doorbreken van 

roestresistentie wordt al zichtbaar (eerste aantastingen in 2012). Vanaf 2014 heeft Agrifirm 

nu ook Lennox in het assortiment als baktarweras.  Desalniettemin vindt Agrifirm het belang-

rijk om te zien hoe het zoekproces naar nieuwe rassen te verbeteren. Ook biologische bak-

kers hebben baat bij meer geschikte rassen voor de bio-teelt. 

 

In 2009 zijn in het kader van een Bioconnect project diverse zomertarwelijnen gescreend on-

der lage stikstof groeiomstandigheden (Broekemahoeve te Lelystad). Deze lijnen, ingestuurd 

door de drie destijds geïnteresseerde veredelingsbedrijven, gaven op korte termijn geen uit-

zicht op potentiële bakwaardige lijnen. Vervolgens heeft Agrifirm zelf jaarlijks een demoveld 

aangelegd om een beperkt aantal zomertarwerassen uit binnen- en buitenland te testen. 

Tot nu toe heeft dit als bruikbaar ras alleen Lennox opgeleverd. Lennox heeft een goede 

opbrengst en bakkwaliteit, maar is relatief kort in het stro en als zodanig met name geschikt 

voor teelten met lage onkruiddruk. 

 

De meeste biologische telers telen, in tegenstelling tot hun gangbare collega’s, zomertarwe 

in plaats van wintertarwe. Om diverse redenen is wintertarwe moeilijker te telen in een biolo-

gisch teelt systeem. Zomertarwe is echter voor veel veredelingsbedrijven een klein gewas; 

de reguliere veredeling richt zich vooral op wintertarwe, en in Nederland bovendien vooral 

op voertarwe.  

Voor individuele veredelingsbedrijven is het niet rendabel om te investeren in een nieuw bio-

logisch zomertarweras. De afzetmarkt voor dit gewas is te klein om via het de verkoop van 
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het zaad de investeringen terug te kunnen verdienen. Ditzelfde probleem speelt ook bij an-

dere kleine gewassen en dit probleem wordt alleen maar groter naarmate er minder zaad-

bedrijven zijn en kosten van veredeling toenemen.  

Doelstelling(en) van het project 

Het doel van het project was:  

a. breed inventariseren bij potentiële veredelingspartners uit binnen- en buitenland van 

mogelijk geschikte zomertarwe lijnen en rassen,  

b. in een veldproef deze rassen en lijnen screenen op geschiktheid voor biologische 

teelt aan de hand van een biologisch rasprofiel. Op basis van de index voor het 

gangbare CGO, is gekeken of een biologische index te ontwikkelen is, dat wil zeggen 

een objectieve beoordelingssleutel op basis van opbrengst, bakkwaliteit, ziekteresis-

tentie en andere agronomische eigenschappen.  

c. met ketenpartijen een financieel model ontwikkelen zodat rassentoetsing, en eventu-

eel op langere termijn veredeling, in de komende jaren zelfstandig door deze partijen 

kan worden voortgezet. 

  

De doelgroepen waar dit project zich op richtte waren:  

 Veredelingsbedrijven 

 Telers 

 Onderzoekers 

 Kennisinstellingen en onderwijs 

 Ministerie van EZ 

 

Deelnemers aan het project 

Aan dit project hebben de volgende ketenpartijen deelgenomen: 

 Agrifirm (verkoop biologisch zaad en inkoop biologisch graan) 

 Bakkerij Verbeek (biologische bakkerij) 

 Bakkerij Van der Westen (biologische bakkerij) 

 Douwe Monsma (biologisch boer NZ 27) 

 Jaco Burgers (biologisch boer (Stichting Erf) 

 Lizelore Vos (bio-dynamisch boer (Maatschap Vos) 

Agrifirm, de twee bakkerijen en Douwe Monsma waren ook bij eerdere projecten betrok-

ken, en hadden ook de consortium overeenkomst ondertekend. Lizelore Vos heeft Lex Kruit 

vervangen, en Jaco Burgers was door Douwe Monsma voorgesteld om in het project deel 

te nemen. 
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2 Materiaal en methode 

2.1 Het assortiment interessante rassen 

Met behulp van een bredere screening van rassen op basis van informatie uit vakliteratuur 

en netwerkcontacten met veredelingsbedrijven in binnen-en buitenland (onder andere 

Scandinavië, UK, Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk) is een lijst opgesteld van rassen die 

mogelijk interessant zijn voor de biologische teelt in Nederland.  Dit is zowel in 2014 als in 

2015 gedaan. Indien beschikbaar zijn deze rassen meegenomen in rassenproeven in 2014 

en 2015 (Tabel 1a). In Tabel 1b staan de rassen die in voorgaande jaren getest zijn, en de 

rassen die mogelijk interessant kunnen zijn. 

Tabel 1a: Geteste rassen en lijnen in 2014 en 2015, en hun herkomsten. 

Ras 2014 2015 Leverancier Land Veredeling 

AF02 (Lennox)*,  $ x x Agrifirm Nederland gangbaar 

Anabel x x Agrifirm Nederland gangbaar 

Arabella$ x x Danko Polen gangbaar 

Astrid x 
 

Semundo  Nederland gangbaar 

Bombona x 
 

Danko Polen gangbaar 

Calimero x 
 

Secobra Duitsland gangbaar 

Cornetto x 
 

Secobra Duitsland gangbaar 

Epos x x Secobra Duitsland gangbaar 

Heliaro x x Dottenfelderhof Duitsland biologisch 

HSWS 56-09 x 
 

Dottenfelderhof Duitsland biologisch 

Katoda x 
 

Danko Polen gangbaar 

KWS Alderon x 
 

Wiersum Nederland gangbaar 

Lavett*, $ x x Agrifirm Nederland gangbaar 

LD BTP 7  x 
 

Lemaire-Deffontaines Frankrijk gangbaar 

Maluka x 
 

Senova VK gangbaar 

Nobless (SW 7x206) x x Semundo  Nederland gangbaar 

Pasteur x 
 

Wiersum Nederland gangbaar 

Quintus x x Wiersum Nederland gangbaar 

Sensas x 
 

RAGT semences Frankrijk gangbaar 

Septima x x Selgen Tsjechië gangbaar 

Sonett x x Semundo  Nederland gangbaar 

Sorbas x 
 

LLA Triesdorf Duitsland gangbaar, voor bio 

Specifik x x Lemaire-Deffontaines Frankrijk gangbaar 

Calixo 
 

x Semundo  Nederland gangbaar 

DWS 0x/20x4 (Ha-

renda)$ 

 
x Semundo  Nederland gangbaar 

Goplana 
 

x Danko Polen gangbaar 

HS WS 66-08$ 
 

x Dottenfelderhof Duitsland biologisch 

Izzy 
 

x Selgen Tsjechië gangbaar 

* referentieras; $ gebruikt in de proeven in 2016 
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Tabel 1b: Overige rassen die in voorgaande jaren (voor 2014) door Agrifirm getest zijn, of voor de 

huidige proeven niet geleverd konden worden 

Ras  In voorgaande 

jaren getest 

Nog niet 

getest 

Veredelaar Herkomst Veredeling 

Dafne x  Selgen Tsjechië gangbaar 

Eminent x  IG Pflanzenzucht Duitsland Gangbaar, voor bio 

Granny x  Schweiger Duitsland gangbaar 

Granus  x Strube Duitsland gangbaar 

Hamlet x  Wiersum Nederland gangbaar 

KWS Chamsin x  KWS Duitsland gangbaar 

Matthus  x Strube Duitsland gangbaar 

Scirocco x  KWS Duitsland gangbaar 

Taifun x  KWS Duitsland gangbaar 

Trappe x  KWS Duitsland gangbaar 

Tybalt x  Wiersum Nederland gangbaar 

Zola x  Lemaire-Deffontaines Frankrijk gangbaar 

 

2.2 Opzet rassenproeven 

In de jaren 2014 en 2015 zijn de beschikbare rassen getest in twee veldproeven (volledig ge-

warde blokkenproef met 3 herhalingen). Om zoveel mogelijk rassen te kunnen vergelijken 

zijn enkele rassen op 1 locatie meegenomen (of PPO Lelystad, of bij Vos Kraggenburg) in 

plaats van op twee locaties  (zie Tabel 1c). In beide jaren is een veldproef uitgevoerd bij 

PPO (Lelystad) en maatschap Vos (Kraggenburg). Hierbij is het eerder ontwikkelde protocol 

voor Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek voor biologische zomertarwe (2004) als richtlijn 

gebruikt. Met de meest interessante rassen zijn na de oogst bakproeven gedaan. In 2016 is 

de proef op kleinere schaal vervolgd, met één veldproef in 2 herhalingen op PPO. 

Opzet 2014 

Op beide locaties zijn de veldproeven gezaaid en geoogst door PPO. Op beide locaties 

was de netto veldgrootte 18 m2. Op beide locaties is regelmatig geschoffeld en was er 

geen onkruiddruk. Zie overzicht hieronder voor overige details. 

Beide bakkers hebben met de oogst  (mengmonster van drie herhalingen) van de interes-

sante rassen van het proefveld bij PPO bakproeven uitgevoerd. Hiervoor gebruikten ze zo-

veel mogelijk hetzelfde protocol (meel, water, gist, zout). 

Details teelt 2014 

Locatie Zaaidatum Zaai dichtheid Oogstdatum Voorvrucht Bemesting 

PPO 13 Maart2014 300 zaden / m2 5 Augustus 2014 Wortelen Kippenkorrels, 75 kg N/ ha 

Vos 13 Maart 2014 300 zaden / m2 6 Augustus 2014 Ui, met jaar 

daarvoor 

luzerne 

Geen bemesting,  

Onderzaai van witte klaver 

in Mei 
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Opzet 2015 

Op beide locaties zijn de veldproeven gezaaid en geoogst door PPO. Op beide locaties 

was de netto veldgrootte 19.5 m2. Op beide locaties is regelmatig geschoffeld en was er 

geen onkruiddruk. Zie overzicht hieronder voor overige details. 

Beide bakkers hebben met de oogst   (mengmonster van drie herhalingen) van de interes-

sante rassen van het proefveld bij PPO bakproeven uitgevoerd. Hiervoor gebruikten ze in zo-

verre mogelijk hetzelfde protocol (meel, water, gist, zout), waarbij Van der Westen geen 

broodverbetermiddel gebruikt heeft en Verbeek wel (biologisch toegelaten) broodverbe-

termiddel gebruikt heeft. 

Details teelt 2015 

Locatie Zaaidatum Zaai dichtheid Oogstdatum Voorvrucht Bemesting 

PPO 16 Maart2015 300 zaden / m2 13 Augustus 2015 Pompoen Kippenkorrels, 1,2 ton /ha en 

3 ton/ ha Vinasse kali; samen 

ongeveer 160 kg N/ha  

Vos 19 Maart 2015 300 zaden / m2 11 Augustus 2015 Ui, met jaar 

daarvoor 

luzerne 

Geen bemesting,  

Onderzaai van witte klaver in 

Mei 

Opzet 2016 t/m 2018 

Het proefveld is aangelegd en geoogst door PPO. Er was geen hoge onkruiddruk. In 2016 

zijn veldjes in tweevoudige herhaling aangelegd met netto veldgrootte van 47,25 m2
. De re-

den hiervoor was dat met meer tarwe het maalproces optimaler zou kunnen verlopen 

waarmee het proefbakken zo goed mogelijk uitgevoerd kon worden. Beide bakkers heb-

ben met de oogst  van alle rassen bakproeven uitgevoerd. Hiervoor gebruikten ze zoveel als 

mogelijk hetzelfde protocol (meel, water, gist, zout), waarbij Van der Westen geen brood-

verbetermiddel gebruikt heeft en Verbeek wel broodverbetermiddel gebruikt heeft. 

In 2017 en 2018 zijn lange proefstroken gebruikt van 3 bij 50 meter in eenvoudige herhaling. 

Voordeel hiervan is dat het de praktijksituatie beter benadert. 

Details teelt 2016 t/m 2018 bij PPO, met standaard zaaidichtheid van 300 korrels / m2 

Jaar Zaaidatum Oogstdatum Voorvrucht Bemesting 

2016 22 Maart  17 Augustus  Pompoen Kippenkorrels, 1 ton /ha,  

2,5 ton/ ha Vinasse kali, en 

300kg /ha verenmeelkor-

rels; samen ongeveer 150 

kg N/ha  

2017 6 april  7 Augustus  Kippenkorrels, 2 ton /ha 

2018 12 april 2 augustus Gras-klaver - 

2.3 Analyses 

Er zijn verschillende analyses uitgevoerd:  

Index berekening: op basis van de resultaten is een Index ontwikkeld specifiek voor de biolo-

gische teelt als selectiemiddel waarin alle eigenschappen zijn meegenomen. Deze Index is 
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gebaseerd op de Index van het gangbare CGO, en aangepast mede op basis van de be-

vindingen van Lammerts van Bueren et al. (2001). Bij deze biologische index is minder ge-

wicht gegeven aan opbrengst ten opzicht van de gangbare index. Daarnaast zijn ook bak-

parameters meegenomen in de index berekening. 

 

De formule van de index is als volgt: 

Categorie score opbrengst score bakkwaliteit score  

ziekteresistentie 

score agronomische 

eigenschappen 

Eigenschap-

pen 

Opbrengst Eiwitgehalte Gele roest resistentie Legering 

  Glutengehalte Bladvlekken-ziekte Bodem-bedekking 

  Zeleny sedimentatie (Eventuele overige 

ziekten) 

Bladstand 

  Hectoliter-gewicht   

  Valgetal   

Procentueel 

gewicht 

100% 67% 67% 67% 

 

 

Statistische analyse: Met ANOVA zijn de resultaten van de veldproeven geanalyseerd, per 

veldproef afzonderlijk, en voor alle veldproeven samen voor die rassen die in beide seizoe-

nen op beide locaties gezaaid waren.  

 

2.4 Inventarisatie nieuwe mogelijkheden voor financiering biologisch ras-

senonderzoek 

De onderzoeker heeft gedurende het onderzoek met de diverse ketenpartijen (telers, zaad-

leveranciers, en bakkerijen) contact gehad voor het ontwikkelen van een financieringsmo-

del om na deze pilot de rassentoetsing zelfstandig voort te zetten. Het eerdere financierings-

model, uitgewerkt door het Louis Bolk Instituut, is als uitgangspunt gebruikt. Het resultaat is 

gericht op een kosteneffectief systeem dat de continuïteit in het aanbod van zomertar-

werassen in Nederland waarborgt en dat als voorbeeld kan dienen voor andere kleine ge-

wassen.  
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Tabel 1c: geteste rassen en kiemingspercentages in het veld  op de locaties PPO en Vos in 2014 

en 2015 
 

2014 2014 2014 2015 2015 2015 

Ras PPO Vos gemiddeld PPO Vos gemiddeld 

Lavett 58,0 55,9 56,9 81,0 79,1 80,1 

AF02 60,7 59,8 60,2 55,0 63,7 59,3 

Alderon 65,2 62,4 63,8 
   

Astrid 49,0 51,0 50,0 
   

Bombona 65,2 58,4 61,8 
   

Calimero 60,9 64,4 62,7 
   

Epos 67,8 65,6 66,7 68,3 71,3 69,8 

LD BTP 7 48,0 55,7 51,8 
   

Mulika 40,9 49,1 45,0 
   

Sensas 63,7 71,1 67,4 
   

Septima 65,6 68,1 66,8 78,7 80,7 79,7 

Sonett 65,7 65,4 65,6 65,8 68,2 67,0 

Specifik 63,2 67,9 65,6 47,0 46,5 46,7 

Anabel 69,2 * 
 

79,3 77,9 78,6 

Arabella 58,6 * 
 

82,1 89,3 85,7 

Cornetto 43,4 * 
    

Katoda 69,6 * 
    

Nobless 48,3 * 
 

77,6 79,7 78,7 

Quintus 61,1 * 
 

63,7 
  

Sorbas 66,2 * 
    

Heliaro * 65,0 
 

80,2 83,0 81,6 

Pasteur * 64,8 
    

Cali1o 
   

74,5 75,9 75,2 

DWS 01/2014 (Harenda) 
   

88,4 83,9 86,2 

HSWS 66-08 
   

87,4 85,3 86,4 

Izzy 
   

65,8 * 
 

Goplana 
   

87,4 * 
 

HSWS 56-09 
   

* 75,1 
 

 

 

 

 



 

16 Verdere ontwikkeling van biologisch CGO onderzoek voor biologische baktarwe 

3 Resultaten 

3.1 Inventarisatie rassen op geschiktheid voor biologische teelt 

Samen met Agrifirm en de Nederlandse veredelingsbedrijven Semundo en Wiersum is ge-

zocht naar rassen en lijnen (die bijna op de markt komen) die interessant kunnen zijn voor 

de biologische teelt. Het overzicht van alle rassen die getest zijn in dit project en al eerder 

geteste rassen is gegeven in Tabel 1. Bij de evaluatie van de rassen die in 2014 en 2015 ge-

test zijn, woog gele roest resistentie en het oordeel van de bakkers zwaar. In 2014 vielen veel 

rassen af vanwege te weinig gele roest resistentie (Tabel 2a en 3). Vanwege de matige ei-

witkwaliteit van alle rassen was de bakkwaliteit in 2014 niet doorslaggevend. 

In 2015 vielen veel rassen af vanwege te geringe potentie in bakkwaliteit, en enkele rassen 

vanwege ziekteresistentie (Tabel 5). Bakkwaliteit woog wel zwaar in 2015; temeer omdat de 

bemesting in 2015 vrij hoog was en daarmee de glutengehaltes ook relatief hoog waren. 

Rassen waarvan de bakkers oordeelden niet mee te kunnen werken, vielen af.  Door de 

bakkers is meegewogen dat een bakproef niet gelijk het optimale brood oplevert, maar wel 

inzicht geeft in de potentie van een ras. Bij sommige rassen was enige twijfel (Epos en Ana-

bel), maar werden uiteindelijk toch als onvoldoende in bakkwaliteit beoordeeld. Op basis 

van deze beoordelingen (een betere bakkwaliteit dan de referentierassen Lavett en Len-

nox) werden twee nieuwe rassen (Harenda en Arabella) en een nieuwe lijn (HSWS 66-08) als 

interessant gevonden om verder te testten in 2016. Opvallend was dat een aantal rassen 

die volgens de bakkers een goede bakkwaliteit hadden, vrij laag scoorden voor de bakpa-

rameters, zoals Harenda met slechts 10,2% eiwit.  Tevens viel op dat de rassen Arabella en 

Harenda een hogere opbrengst dan gemiddeld hadden. 

In 2016 was de rangorde in bakkwaliteit anders dan voor 2015: de rassen Lavett, Arabella en 

Lennox werden als beste beoordeeld. Een goede reden om de verschillen te kunnen begrij-

pen ontbreekt. Wat wel duidelijk uit de velproeven van 2014 en 2015 blijkt is dat de seizoens-

invloeden en ook de interactie ras × seizoen voor veel eigenschappen groot is. Zoals ook in 

2015, was er in 2016 geen duidelijke relatie tussen de beoordeling van de bakproeven en de 

bakparameters. Dit probleem wordt ook vaak besproken in de literatuur rond biologische 

tarwe (zie bijvoorbeeld Osman et al. 2012). 

Uit de evaluaties van 2014 t/m 2016 blijkt dat het aantal rassen dat geschikt is voor de biolo-

gische teelt in Nederland erg klein is. In 2017 en 2018 zijn met eenvoudige demoproeven de 

rassen uit de proef van 2016 verder beproefd. Navraag bij Wiersum, Semundo en andere 

veredelingsbedrijven leverde geen potentiële andere rassen op om mee te nemen in de 

proeven. Van het nummer HSWS 66-08 was echter onvoldoende zaad beschikbaar om deze 

in de vergelijking mee te nemen. In 2018 is het ras Quintus in de demoproef meegenomen 

vanwege de hoge opbrengst, alhoewel bekend is dat de bakkwaliteit onvoldoende is.  

De resultaten uit 2017 lieten zien een bevestiging zien qua veldeigenschappen van de ge-

teste rassen. Harenda relatief hoog in opbrengst, maar wat lager in bakkwaliteit en Lavett 
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relatief laag qua ziekteresistentie. Het jaar 2018 liet een wat ander beeld zien. Harenda rela-

tief hoog in opbrengst en ziekteresistentie, Lennox relatief hoog in bakkwaliteit en laag in 

ziektetolerantie en de rassen Arabella en Lavett allebei relatief laag in opbrengst. Het ras 

Quintus was relatief hoog in opbrengst, maar lager in bakkwaliteit. 

3.2 Ontwikkeling biologisch rasprofiel 

Voor de ontwikkeling van een biologische index is als basis de index gebruikt voor het gang-

bare CGO onderzoek, waarbij het zwaartepunt ligt bij opbrengst en waarin bakkwaliteitpa-

rameters niet worden meegenomen omdat bakkwaliteit niet interessant is voor de gang-

bare teelt. Voor de biologische index is een aparte categorie bakparameters meegeno-

men. Voor deze eigenschappen geldt: hoe hoger, hoe beter. Zowel de resultaten voor 2015 

als 2016 laten zien dat de voorspellende waarde van deze index vrij laag lijkt, met name 

vanwege de slechte relatie tussen de bakparameters en de bakproeven. In 2017 en 2018 

zijn geen bakproeven gedaan om te zien of deze corresponderen met de bakparameters.  

 

Een belangrijke vraag is hoeveel veldproeven nodig zijn om de potentie van nieuwe rassen 

te kunnen toetsen. Uit de ANOVA over twee seizoenen en twee locaties voor verschillende 

eigenschappen blijkt dat met name de seizoensinvloed groot is, en dat er interacties zijn tus-

sen rassen en seizoenen voor veel eigenschappen (Tabel 8). Daarnaast zijn er interacties tus-

sen rassen, seizoenen en locaties voor de ziekteresistenties (tegen gele roest en bladvlek-

kenziekte) en hectolitergewicht. Dat betekent dat voor een goed beeld van de ziekteresis-

tenties het testen op meerdere locaties over meerdere jaren belangrijk is. Dit wordt beves-

tigd door ANOVA voor de seizoenen 2014 en 2015 afzonderlijk (Tabel 9). Uit Tabel 8 is af te 

leiden dat voor de bakparameters en overige agronomische eigenschappen er duidelijke 

interacties met het seizoen (dus seizoensinvloeden zijn verschillend voor de verschillende ras-

sen), en dat eventueel één locatie voldoende zou zijn, waar over meerdere jaren de rassen 

getest worden. Echter, uit Tabel 9 blijkt dat de interacties tussen rassen en locaties mede be-

paald wordt door verschillen tussen de twee locaties, en de mate van ziektedruk in de sei-

zoenen.  

 

Om kosten te drukken zijn in 2017 en 2018 eenvoudige demoproeven opgezet. De proeven 

laten duidelijke verschillen zien voor de rassen tussen jaren, ook in vergelijking met de voor-

gaande jaren. Deels is dit te verklaren uit jaareffecten. Lavett had in 2017 een relatief lage 

score voor ziekteresistentie, maar in 2018 een lage score voor opbrengst. Anderzijds zijn er 

ook overeenkomsten tussen de jaren per ras. Zo had Harenda consistent een hogere op-

brengst en had Lennox de hoogste waarden voor de bakparameters.  
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3.3 Ontwikkeling financieel model met ketenpartijen 

Kostenbesparing is een belangrijk aspect voor het ontwikkelen van een model voor het tes-

ten van nieuwe waarbij de kosten gedragen worden door de ketenpartijen. Omdat het 

aanbod van nieuwe rassen voor de biologische sector relatief klein is, is ook gekeken naar 

de kosten van de aanmelding van nieuwe lijnen die potentie hebben voor de biologische 

teelt. In de Annex 2 zijn in detail de kosten uiteengezet voor CGO onderzoek en voor het re-

gistreren van nieuwe rassen. Uit gesprekken met veredelaars blijkt dat potentiele nieuwe lij-

nen voor de biologische teelt in Nederland om economische redenen alleen geregistreerd 

zullen worden als ze ook interessant zijn voor teelt in andere Europese landen.  

Uit gespreken met de veredelingsbedrijven van 2014 tot en met begin 2017 blijkt dat het 

aantal nieuwe lijnen die potentie kunnen hebben voor de biologische teelt in Nederland 

gering is. Een reden daarvoor is dat de (gangbare) veredeling in zomertarwe in Europa aan-

zienlijk kleiner (ca 10% van tarweveredeling) is dan de veredeling van wintertarwe. Een an-

dere reden is de mismatch in veredelingsdoelen. In Nederland ligt de nadruk op bij zomer-

tarweveredeling op hoge opbrengst voor veevoer, waarbij bakkwaliteit niet meegenomen 

kan worden in het huidige systeem. In Duitsland wordt wel veredeld op bakkwaliteit, maar 

veel Duitse rassen hebben een te lage resistentie tegen gele roest. Engelse rassen hebben 

wel een gele roest resistentie, maar zijn later in afrijping dan gebruikelijk en wenselijk in Ne-

derland. Zo blijken de Nederlandse omstandigheden, met name de polders waar veel 

tarwe geteeld wordt, vrij specifiek te zijn in Europa. Er is wel enige overeenkomst met België 

en Denemarken, waar echter ook weinig veredeling in zomertarwe plaatsvindt.  
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4 Discussie 

In 2014 en 2015 is breed binnen Europa gezocht naar potentiële nieuwe rassen voor de biolo-

gische teelt in Nederland. Van de geteste rassen blijken enkele rassen (Arabella, Harenda en in 

aanmelding HSWS 66-08) potentie te hebben voor teelt in Nederland. Deze zijn in 2016 getest. 

Gaandeweg ontwikkelt zich een systeem om nieuwe rassen te testen, waarbij Agrifirm en de bak-

kerijen Verbeek en Van der Westen de kosten op zich nemen. In 2016 is hierbij één locatie ge-

bruikt, waarbij de proef twee herhalingen had. In 2017 en 2018 werd wederom één locatie ge-

bruikt waarbij de opzet een demoproef was met lange stroken. Dit kan nadelig zijn als een kant 

van de demoproef een mindere bodemkwaliteit heeft zoals in 2018 zichtbaar was. Voor een 

goede indruk van nieuwe rassen zou twee locaties wenselijk zijn, waarbij de tweede locatie met 

name gebruikt wordt voor het testen van ziekteresistenties. Om een tweede locatie betaalbaar te 

maken moet het ketenconcept verder uitgewerkt worden. Gezien de huidige marktomstandighe-

den is daar enerzijds ook meer noodzaak voor (betere positionering van biologische bakkerijen in 

de markt), en anderzijds gezien de kleine marges is dit niet eenvoudig op te zetten. De betrokken 

partijen hebben nog steeds interesse over de mogelijkheden van het eerdere keten-concept voor 

het testen van nieuwe rassen van biologische baktarwe (ontwikkeld binnen het Bioconnect pro-

gramma). Een goede beoordeling van de bakkwaliteit moet verder uitgewerkt worden. De bak-

proeven lieten zien dat er geen goede relatie was tussen de bakparameters en de bakproeven, 

zie Osman et al., 2012. Mogelijk moeten de bakparameters per ras apart beoordeeld worden. Zo 

had het ras Arabella vaak relatief lage scores voor de bakparameters, maar relatief goede beoor-

delingen van de bakkers. Echter, het ras Harenda had in 2015 relatief lage score voor bakparame-

ters en een goed score voor de bakproeven, maar in 2016 hoge scores voor de bakparameters 

maar relatief lage scores voor de bakproeven. 

 

Het financieren van een specifiek veredelingsprogramma wordt als een brug te ver gezien. Con-

creet zou dit project niet alleen nieuwe rassen/lijnen kunnen identificeren, maar ook nieuwe po-

tentiële veredelingspartners die een veredelingsprogramma hebben met potentie voor low-input, 

bakwaardige tarwerassen en bereid zijn in het consortium deel te nemen. Gezien het feit dat het 

areaal in zomertarwe in Nederland eerder daalt dan toeneemt, blijkt dit een lastig traject op dit 

moment met de huidige kosten voor registratie, CGO-onderzoek en vermeerderingskosten. Om 

een dergelijk traject mogelijk te maken moet gekeken worden of met name een laag tarief voor 

CGO-onderzoek specifiek voor biologische teelt mogelijk is.   
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Tabel 2a: Resultaten opbrengst en bakparameters baktarwe rassen bij rassenscreening PPO Lelystad en maatschap Vos te Kraggenburg 2014 
 

Korrel opbrengst Opbrengst Index Opbrengst Index Eiwit gehalte Gluten gehalte Hectoliter gewicht  Zeleny Sedimentatie Valgetal 
 

in ton /ha in vergelijking met 

het gemiddelde, in % 

in vergelijking met 

Lavett, in % 

in % 
 

in % 
 

in kg 
 

  in ml    in sec  

Locatie PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos 

Lavett 4,07 4,51 101 105 100 100 9,6 9,4 19,7 20,8 76,5 77,1 25,9 23,5 272 343 

Lennox 4,66 4,76 116 111 115 106 9,2 9,7 18,8 20,6 77,0 77,9 19,4 20,8 350 385 

Alderon 4,44 4,96 110 115 109 110 8,6 10,0 16,7 20,6 75,4 76,5 19,5 21,7 334 406 

Astrid 4,04 4,14 100 96 99 92 9,3 9,9 19,0 20,6 77,3 79,5 19,1 20,2 344 382 

Bombona 3,95 4,23 98 98 97 94 9,6 9,5 20,0 19,7 77,7 78,3 21,3 23,4 329 365 

Calimero 3,79 4,13 94 96 93 92 9,7 9,6 21,4 21,2 79,2 79,7 17,3 19,4 224 254 

Epos 4,39 4,45 109 103 108 99 9,1 9,0 20,0 19,3 76,8 77,5 20,9 21,0 333 324 

LD BTP 7 4,31 4,45 107 103 106 99 9,3 10,3 18,1 21,3 77,8 80,0 19,5 24,6 357 404 

Mulika 3,67 4,02 91 93 90 89 9,8 10,0 20,2 22,2 76,1 77,0 20,1 21,0 334 402 

Sensas 3,96 4,54 98 105 97 101 9,6 10,6 19,0 22,5 80,5 81,4 21,2 25,3 368 405 

Septima 3,44 3,91 85 91 84 87 10,1 9,8 21,3 22,5 79,2 78,9 25,1 22,6 335 364 

Sonett 4,21 4,50 104 105 103 100 9,3 9,1 18,9 18,2 76,3 76,7 26,0 23,5 185 282 

Specifik 3,70 3,87 92 90 91 86 10,0 10,4 22,6 23,7 78,5 78,0 21,1 23,7 337 368 

Anabel 4,42 * 110 * 109 * 8,9 * 18,8 * 75,8 * 24,5 * 255 * 

Arabella 4,12 * 102 * 101 * 9,5 * 18,5 * 77,7 * 21,6 * 287 * 

Cornetto 3,81 * 95 * 94 * 9,7 * 20,4 * 78,8 * 20,7 * 370 * 

Katoda 3,51 * 87 * 86 * 9,7 * 21,1 * 77,6 * 27,5 * 292 * 

Nobless 4,30 * 107 * 106 * 8,9 * 18,4 * 78,7 * 20,1 * 187 * 

Quintus 4,14 * 103 * 102 * 9,6 * 20,3 * 75,4 * 24,7 * 265 * 

Sorbas 3,66 * 91 * 90 * 10,0 * 21,1 * 78,9 * 26,8 * 262 * 

Heliaro * 4,10 * 95 * 91 * 9,4 * 20,1 * 79.6 * 25,0 * 334 

Pasteur * 3,98 * 93 * 88 * 10,1 * 21,1 * 81,2 * 21,8 * 384 

gemiddelde 4,0 4,3 100 100 99,0 95,4 9,5 9,8 19,7 21,0 77,6 78,6 22,1 22,3 301 362 

p-waarde <0,001 <0,001     <0,001 NS <0,001 NS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

LSD 0,40 0,45     0,50  1,31  0,54 1,10 2,03 6,29 26,51 24,46 
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Tabel 2b: Resultaten overige eigenschappen baktarwe rassen van rassenscreening bij PPO Lelystad en maatschap Vos te Kraggenburg 2014 

 

Gele roest  

resistentie 15-5 

Gele roest  

resistentie 19-6 

Septoria   

resistentie 15-5 

Septoria  

resistentie 19-6 

Legerings- 

tolerantie 

Plant hoogte Bodem- 

bedekking 

bladstand 6-6 

 
1-9* 

 
1-9*  1-9*  1-9*  1-9

‡
  in cm  in %  1-9†  

Location PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos 

Lavett 5,7 6,7 7,3 7,0 7,0 5,7 8,7 7,7 7,4 8,5 99 102 50 60 6,0 7,0 

Lennox 8,7 7,3 7,5 7,7 7,7 5,7 8,0 7,2 8,0 9,0 84 84 53 63 6,0 6,0 

Alderon 7,7 7,0 6,5 6,2 6,3 5,0 8,0 7,2 8,5 8,6 75 78 53 67 6,5 7,0 

Astrid 4,3 3,3 5,8 6,3 7,7 6,3 7,7 7,0 7,3 8,8 89 88 53 53 6,0 5,3 

Bombona 3,3 4,7 5,8 7,2 7,7 7,0 8,3 7,8 7,1 8,3 96 99 53 57 6,2 7,0 

Calimero 4,3 4,3 5,0 5,8 8,7 7,7 7,7 7,2 7,3 8,9 87 91 57 57 5,0 5,3 

Epos 5,3 4,7 7,5 7,7 7,7 7,3 8,7 7,7 8,2 8,6 95 96 47 53 7,7 7,5 

LD BTP 7 5,7 4,7 6,3 6,0 7,7 6,0 8,3 7,0 7,3 8,1 87 87 60 63 6,0 6,0 

Mulika 7,3 4,7 7,7 6,7 5,3 5,3 7,7 7,2 8,0 8,7 82 83 57 63 6,3 5,5 

Sensas 5,3 4,3 6,2 6,7 8,0 7,0 6,7 6,7 8,3 8,1 88 86 57 57 7,0 6,3 

Septima 9,0 8,0 8,0 7,5 7,3 5,0 6,8 6,5 7,9 8,8 76 77 57 57 5,7 5,7 

Sonett 8,0 7,7 8,0 7,8 7,3 5,7 8,7 7,5 7,5 8,6 94 100 57 57 6,7 6,8 

Specifik 4,3 3,3 7,3 7,0 7,7 7,0 5,7 6,0 6,9 8,8 76 77 53 57 6,0 5,7 

Anabel 7,0 * 7,3 * 6,0 * 7,7 * 5,7 * 93 * 50 * 7,0 * 

Arabella 5,7 * 7,2 * 8,0 * 7,7 * 6,2 * 92 * 53 * 5,3 * 

Cornetto 3,3 * 5,7 * 9,0 * 7,0 * 6,3 * 88 * 53 * 5,3 * 

Katoda 3,3 * 4,0 * 7,7 * 8,3 * 6,7 * 93 * 50 * 5,5 * 

Nobless 7,3 * 8,0 * 7,0 * 8,7 * 6,9 * 87 * 57 * 7,3 * 

Quintus 8,7 * 8,0 * 7,3 * 8,7 * 6,3 * 89 * 57 * 6,2 * 

Sorbas 5,0 * 4,2 * 6,7 * 8,0 * 6,6 * 98 * 47 * 6,3 * 

Heliaro *  * 6,0 *  *  * 7,7 * 108 * 53 * 7 

Pasteur * 5,3 * 6,3 * 6,3 * 6,5 * 8,3 * 89 * 57 * 6,667 

gemiddeld 6,0 5,4 6,7 6,8 7,4 6,2 7,8 7,1 7,2 8,6 88,4 88,2 54 58 6,2 6,3 

p-waarde <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 ns ns <0,001 <0,001 

LSD 1,16 1,17 0,71 0,54 1,31 1,07 0,95 0,76 0,88 0,60 3,50 2,81   0,69 0,81 

 

*   1 = compleet dood; 9 = volledig groen; minimaal hoger dan 6 
‡
   1 = volledig plat; 9 = volledig recht ; minimaal hoger dan 7  

†  1 = rechtop; 9 = hangend   
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Tabel 3: Index berekening op basis van eigenschappen gemeten voor rassenscreening baktarwe rassen bij PPO Lelystad en maatschap Vos te Kraggenburg 2014. 

Waarden meer dan 5% hoger dan gemiddeld hebben een groene achtergrond, waarden 5-10% lager dan gemiddeld een gele en waarden 10-20% lager dan 

gemiddeld een oranje achtergrond. 

Ras Getest 

bij PPO 

Getest 

bij Vos 

Reden om niet te selecteren voor 

proeven in 2015 

Totaal 

score 

Score  

opbrengst 

Score  

bakkwaliteit 

Score  

ziekteresistentie 

Score  

agronomische  

eigenschappen 

Score 

bakproef 

      Opbrengst  Eiwitgehalte 

 Gluten 

 Zeleny 

 Hectoliter-

gewicht 

 Gele roest  

resistentie 

 Bladvlekken-

ziekte 

 Legering 

 Bodembedekking 

 Bladstand 

 

Verdeelsleutel   300% 100% 67% 67% 67%  

Lavett x x  103,1 102,4 102,5 106,2 100,2 Iets beter 

Lennox x x  106,1 112,7 96,6 107,6 102,7  

Alderon x x laat in bloei / afrijping 102,3 112,2 95,0 95,5 100,0 Niet getest 

Astrid x x matige gele roest resistentie 95,5 97,8 96,9 91,9 92,8 Niet getest 

Bombona x x matige gele roest resistentie 99,3 97,8 99,8 99,4 99,5 Niet getest 

Calimero x x slechte gele roest resistentie 94,7 94,5 97,7 85,8 99,2 Niet getest 

Epos x x  104,4 105,7 96,4 110,2 102,8 Iets beter 

LD BTP 7 x x matige gele roest resistentie 99,9 104,6 100,2 94,2 96,8  

Mulika x x laat in bloei / afrijping + opbrengst 97,2 91,9 99,8 102,8 95,5 Niet getest 

Sensas x x matige gele roest resistentie 101,4 101,5 104,4 92,2 105,8  

Septima x x  98,5 87,7 105,3 105,1 99,7 Iets beter 

Sonett x x  105,6 104,0 99,6 113,1 105,1  

Specifik x x  97,4 90,4 105,6 95,7 99,8 Iets beter 

Anabel x   104,4 109,7 99,4 105,9 98,3 Iets beter 

Arabella x   100,5 102,2 97,9 104,3 95,5 Iets beter 

Cornetto x  slechte gele roest resistentie 94,1 94,6 100,3 86,4 93,1 Niet getest 

Katoda x  slechte gele roest resistentie 91,4 87,2 108,6 75,4 95,2 Niet getest 

Nobless x   105,7 106,6 95,0 116,8 102,4 Iets beter 

Quintus x   105,4 102,7 103,5 116,8 98,3 Iets beter 

Sorbas x  slechte gele roest resistentie 93,1 90,9 108,9 75,7 96,7 Niet getest 

Heliaro  x  97,9 96,1 101,9 94,9 98,3 Niet getest 

Pasteur  x matige gele roest resistentie 96,5 92,5 101,8 92,7 99,3 Niet getest 
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Tabel 4a: Resultaten opbrengst en bakparameters baktarwe rassen bij rassenscreening PPO Lelystad en maatschap Vos te Kraggenburg 2015 
 

Korrel opbrengst Opbrengst Index Opbrengst Index Eiwit gehalte Gluten content Hectoliter gewicht Zeleny Sedimentatie 
 

in ton /ha in vergelijking met 

het gemiddelde, in % 

in vergelijking met 

Lavett, in % 

in % 
 

in % 
 

in kg 
 

in ml 
 

Location PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos 

Anabel 7,0 5,6 106,4 104,8 107,5 111,4 10,5 9,5 25,7 21,9 82,3 81,0 23,2 17,6 

Arabella 6,6 6,1 99,8 115,5 100,9 122,7 10,8 10,1 25,7 23,2 81,8 81,6 26,4 22,0 

Cali1o 7,0 5,5 106,8 102,8 107,9 109,2 10,5 10,3 25,8 25,5 81,4 81,5 21,3 22,2 

DWS 

01/2014  
7,1 5,9 107,6 111,3 108,7 118,3 10,2 9,6 23,4 21,6 82,0 81,6 19,4 17,4 

Epos 6,8 5,3 103,3 99,6 104,4 105,8 11,0 9,9 27,2 23,4 80,0 79,6 24,9 18,0 

Heliaro 5,7 5,2 86,0 98,2 86,9 104,3 11,0 10,6 29,1 26,5 82,4 82,6 35,9 29,9 

HSWS 66-08 6,9 5,3 104,0 100,7 105,0 107,0 11,5 10,7 28,4 25,8 83,2 83,4 34,6 30,1 

Lavett 6,5 5,0 99,0 94,1 100,0 100,0 10,9 10,3 25,6 23,3 80,5 80,6 31,8 24,6 

Lennox 7,0 5,3 106,1 99,1 107,2 105,3 11,3 10,4 28,3 24,6 81,0 80,0 26,1 18,9 

Nobless 7,0 5,9 106,2 111,6 107,3 118,6 10,5 9,5 26,4 22,6 82,8 82,5 27,9 22,6 

Septima 6,4 5,1 97,5 96,1 98,5 102,2 11,2 10,6 27,4 25,0 81,7 81,7 28,1 23,2 

Sonett 6,6 5,0 100,6 94,3 101,7 100,2 10,9 9,9 26,9 23,1 81,4 80,7 30,5 23,3 

Specifik 5,3 4,5 80,0 84,8 80,8 90,1 12,2 10,8 31,4 27,7 81,0 81,3 34,6 25,5 

Izzy 6,7 * 102,3  103,4  10,4 * 23,6 * 79,7 * 24,4 * 

Quintus 7,1 * 107,1  108,2  10,5 * 24,3 * 79,7 * 21,9 * 

Goplana 5,8 * 87,4  88,3  10,8 * 26,5 * 78,3 * 21,7 * 

HSWS 56-09 * 4,6  87,1  92,6 * 10,1 * 24,0 * 81,4 * 25,8 

average 6,6 5,3 100,0 104,0 101,0 106,3 10,9 10,2 26,6 24,1 81,2 81,4 27,0 22,9 

p-waarde <0,001 <0,001     <0,001 NS <0,001 NS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

LSD 0.419 0.589     0.57 0.67 1.62 2.06 0.60 0.63 3.41 3.22 
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Tabel 4b: Resultaten overige eigenschappen baktarwe rassen van rassenscreening bij PPO Lelystad en maatschap Vos te Kraggenburg 2015 

 

Gele roest  

resistentie 17-6 

Gele roest 

resistentie 1-7 

Septoria  

resistentie 17-6 

Septoria 

resistentie 1-7 

Legerings 

-tolerantie 

Plant hoogte Bodem- 

bedekking 

hoek stengel 

21-5 

Bladstand 17-

6 

 
1-9* 

 
1-9*  

1-9*  1-9*  
1-9

‡
  in cm  

(in%)  1-9§  1-9†  

Location PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos PPO Vos 

Anabel 8,4 7,7 7,6 7,5 7,3 6,6 7,1 6,3 7,5 7,2 84,3 83,0 43,3 50,0 4,3 5,0 6,0 6,3 

Arabella 8,7 7,2 7,6 7,3 8,7 7,3 7,6 6,6 7,0 7,5 91,7 95,3 43,3 56,7 5,0 5,0 6,0 6,7 

Cali1o 8,8 8,2 7,4 7,8 8,8 7,4 7,3 7,3 7,0 7,3 90,5 92,7 53,3 53,3 7,0 7,0 8,7 7,3 

DWS 

01/2014  
8,8 8,3 8,4 8,3 8,7 8,2 8,2 8,0 7,0 7,3 91,3 96,3 46,7 50,0 4,7 5,7 6,7 6,3 

Epos 8,9 8,2 7,8 8,2 8,8 8,0 8,0 7,9 8,0 7,4 95,3 99,5 40,0 46,7 5,3 6,3 3,3 3,7 

Heliaro 7,7 6,5 6,5 5,4 8,6 5,7 6,9 6,6 7,2 7,3 104,0 107,8 40,0 46,7 4,8 6,0 6,0 6,7 

HSWS 66-

08 
7,8 6,7 6,8 6,9 8,8 6,2 7,8 7,5 7,0 7,2 107,2 113,5 43,3 60,0 4,7 5,3 5,7 6,7 

Lavett 8,6 6,6 7,3 7,2 8,7 5,9 7,6 6,4 7,5 7,2 97,3 99,8 56,7 53,3 7,0 7,0 6,3 6,7 

Lennox 8,3 7,8 8,0 7,6 8,8 7,8 7,9 6,6 7,0 7,2 81,8 81,7 40,0 46,7 5,3 6,0 5,0 5,3 

Nobless 8,9 8,7 8,4 8,3 8,1 7,4 7,8 8,0 7,0 7,2 86,0 92,2 36,7 43,3 4,3 5,3 4,7 5,3 

Septima 9,0 8,5 8,8 8,1 8,5 7,3 8,3 7,5 6,8 7,7 78,2 81,0 40,0 43,3 4,7 5,0 5,7 6,3 

Sonett 8,9 8,5 8,0 8,1 8,8 8,5 7,9 7,5 7,3 7,0 93,7 93,2 40,0 46,7 5,3 6,0 6,3 6,7 

Specifik 8,3 6,3 7,1 7,4 6,3 4,7 6,3 4,8 5,8 6,5 74,8 77,5 33,3 36,7 4,0 4,7 6,7 6,3 

Izzy 5,3  7,3 * 7,8  7,3 * 7,2 * 92,2 * 46,7 * 5,3 * 3,3 * 

Quintus 9,0  8,0 * 7,8  8,2 * 7,0 * 89,7 * 33,3 * 5,7 * 3,7 * 

Goplana 8,8  3,8 * 8,9  5,3 * 7,5 * 87,0 * 46,7 * 6,7 * 7,0 * 

HSWS 56-

09  
7,4 * 5,8 

 
6,1 * 6,9 * 7,5 * 106,0 * 50,0 * 6,0 * 5,8 

average 8,4 7,6 7.4 7.4 8,3 6,9 7,5 7,0 7,1 7,2 90,3 94,3       

p-

waarde 
<0,001 

<0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 
<0,001 <0,001 

<0,00

1 

0,00

4 

<0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 

0,00

6 

LSD 0.50 0.90 0.54 0.53 0.50 0.78 0.66 0.86 0.45 0.52 2.35 3.02 8.08 4.54 0.82 0.74 1.90 1.47 

 

*  1 = compleet dood; 9 = volledig groen; minimaal hoger dan 6 
‡
   1 = volledig plat; 9 = volledig recht ; minimaal hoger dan 7 

§  1 = rechtop; 9 = schuin 
†  1 = rechtop; 9 = hangend 
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Tabel 5: Index berekening op basis van alle eigenschappen gemeten voor rassenscreening baktarwe rassen bij PPO Lelystad en maatschap Vos te Kraggenburg 2015.  

Waarden meer dan 5% hoger dan gemiddeld hebben een groene achtergrond, waarden 5-10% lager dan gemiddeld een gele, waarden 10-20% lager dan gemiddeld 

een oranje en waarden meer dan 20% lager een rode achtergrond. 

Ras Getest 

bij PPO 

Getest 

bij Vos 

Reden om niet te selecteren 

voor proeven in 2016 

Totaal 

score 

Score  

opbrengst 

Score  

bakkwaliteit 

Score  

ziekteresistentie 

Score  

agronomische  

eigenschappen 

Score  

bakproeven 

      Opbrengst  Eiwitgehalte 

 Gluten 

 Zeleny 

 Hectoliter-

gewicht 

 Gele roest  

resistentie 

 Bladvlekken-

ziekte 

 Legering 

 Bodembedek-

king 

 Bladstand 

 Hoek stengel 

 

Verdeelsleutel   300% 100% 67% 67% 67% 300% 

Anabel x x Bakkwaliteit 99,3 105,1 92,1 96,8 99,0 Matig 

Arabella x x  101,6 106,2 97,3 97,4 101,8 Goed 

Cali1o x x Bakkwaliteit 104,3 104,4 96,0 99,6 115,7 Onvoldoende 

DWS 01/2014 

(Harenda) 

x x  103,3 108,6 88,5 110,3 101,7 Goed 

Epos x x Bakkwaliteit 99,9 101,1 95,1 106,5 95,1 Matig 

Heliaro x x Gele roest resistentie 95,9 90,9 110,4 83,1 100,4 Onvoldoende 

HSWS 66-08 x x  102,4 101,9 110,1 95,3 101,0 Goed 

Lavett x x  101,2 96,2 101,5 95,5 112,4 Redelijk 

Lennox x x  100,3 102,4 98,4 101,4 96,5 Redelijk 

Nobless x x Bakkwaliteit 102,7 108,0 97,8 109,6 91,4 Onvoldoende 

Septima x x Bakkwaliteit 100,9 96,3 101,7 110,0 96,4 Matig 

Sonett x x Bakkwaliteit 101,1 97,2 100,4 105,7 101,4 Onvoldoende 

Specifik x x Lage resistentie tegen 

bladvlekkenziekte 

91,3 81,6 110,6 88,9 87,2 Niet getest 

Izzy x  Bakkwaliteit 97,9 102,3 93,2 98,2 94,1 Onvoldoende 

Quintus x  Bakkwaliteit 100,3 107,1 91,6 108,3 89,4 Onvoldoende 

Goplana x  Gele roest resistentie 88,6 88,0 93,8 57,5 114,0 Niet getest 

HSWS 56-09  x Gele roest resistentie 93,8 87,1 102,8 85,4 101,8 Niet getest 
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Tabel 6a: Resultaten eigenschappen van rassenscreening baktarwe rassen bij PPO Lelystad in 2016. 

rasnaam Opbrengst Eiwitgehalte 

(bij 15% 

vocht) 

Gluten Zeleny  

sedimentatie 

eiwitkwaliteit 

Hectoliter 

gewicht 

Valgetal gele roest  

resistentie 

17-7 

septoria  

resistentie  

17-7 

bruine roest 

resistentie 

17-7 

legerings-

tolerantie 

plant-

lengte 

DKG 

 (ton/ha) In % (in %) (in ml) In kg (in s) 1-9* 1-9* 1-9* 1-9§ (in cm) In gr 

Arabella 5,90 13,0 30,3 41,7 78,9 325 8,0 6,3 8,5 8,0 92 39,1 

DWS 01/2014 

(Harenda) 

6,42 14,0 33,4 48,0 80,1 256 8,0 7,0 8,5 8,3 91 43,7 

HSWS 66-08 5,38 14,9 36,6 55,7 79,9 401 7,9 7,6 8,5 7,8 113 45,6 

Lavett 5,63 14,2 32,2 47,4 77,7 346 7,4 6,6 6,8 7,9 95 38,7 

Lennox 5,93 14,0 34,0 51,5 78,3 412 8,0 6,8 8,5 8,5 82 43,1 

Gemiddeld 5,9 14,0 33,3 48,8 79,0 347,8 7,9 6,9 8,2 8,1 94,5 42,0 

p-waarde <0,001 ns ns ns <0,001 0,009 0,026 ns 0,001 ns <0,001 <0,001 

LSD 0,149    0,38 59,96 0,347  0,439  1,4 1,44 

*  9 = volledig resistent, 1 = volledig aangetast 
§  9 = volledig recht, 1 = volledig plat 

 

Tabel 6b: Resultaten eigenschappen van rassenscreening baktarwe rassen bij PPO Lelystad in 2017. 

rasnaam Opbrengst Eiwitgehalte 

(bij 15% 

vocht) 

Gluten Zeleny  

sedimentatie 

eiwitkwaliteit 

Hectoliter 

gewicht 

Valgetal gele roest  

resistentie 

septoria 

resistentie 

bruine roest 

resistentie 

Meeldauw 

resistentie 

legerings-

tolerantie 

plant-

lengte 

 (ton/ha) In % (in %) (in ml) In kg (in s) 1-9* 1-9* 1-9* 1-9* 1-9§ (in cm) 

Arabella 6,03  27,9 35,9 79,9 350 9,0 7,7 8,4 8,5 8,2 92,0 

Harenda 6,25  28 35,9 81,4 300 8,9 8,0 8,8 7,8 8,8 90,7 

Lavett 5,73  29,3 37,3 79,2 369 8,2 7,5 8,1 8,5 8,5 96,8 

Lennox 5,81  29,7 43,3 79,9 347 9,0 7,6 8,8 7,8 8,9 79,0 

Gemiddeld 5,95  28,7 38,1 80,1 341,5 8,8 7,7 8,5 8,1 8,6 89,6 

*  9 = volledig resistent, 1 = volledig aangetast 
§  9 = volledig recht, 1 = volledig plat 
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Tabel 6c: Resultaten eigenschappen van rassenscreening baktarwe rassen bij PPO Lelystad in 2018. 

rasnaam Opbrengst Eiwitgehalte 

(bij 15% 

vocht) 

Gluten Zeleny  

sedimentatie 

eiwitkwaliteit 

Hectoliter 

gewicht 

Valgetal gele roest  

resistentie 

septoria 

resistentie 

bruine roest 

resistentie 

Meeldauw 

resistentie 

legerings-

tolerantie 

plant-

lengte 

 (ton/ha) In % (in %) (in ml) In kg (in s) 1-9* 1-9* 1-9* 1-9* 1-9§ (in cm) 

Arabella 5,57 11,6 28,4 36,6 80,3 
 

8,8 7,7 7,7 9 9 75,0 

Harenda 6,75 12,2 30,4 42,9 80,4 
 

8,9 8,4 8,7 9 9 77,8 

Lavett 5,32 12,1 30,0 42,3 79,7 
 

8,5 7,8 8,2 9 9 83,4 

Lennox 5,86 12,3 30,9 45,0 79,3 
 

9,0 6,5 6,8 9 9 65,8 

Quintus 6,34 11,3 27,6 31,3 80,3  8,4 8,1 7,4 9 9 73,6 

Gemiddeld 5,88 11,9 29,5 39,6 80,0 
 

8,8 7,6 7,8 9 9 75,5 

*  9 = volledig resistent, 1 = volledig aangetast 
§  9 = volledig recht, 1 = volledig plat 

 

Tabel 7a: Index berekening op basis van alle eigenschappen gemeten voor rassenscreening baktarwe rassen bij PPO Lelystad in 2016. 

Waarden meer dan 5% hoger dan gemiddeld hebben een groene achtergrond, waarden 5-10% lager dan gemiddeld een gele en waarden 10-20% lager dan 

gemiddeld een oranje achtergrond. 

Ras Totale score Score  

opbrengst 

Score  

bakkwaliteit 

Score  

ziekteresistentie 

Score  

agronomische  

eigenschappen 

Score bakproeven 

   Opbrengst  Eiwitgehalte 

 Gluten 

 Zeleny 

 Hectolitergewicht 

 Gele roest  

resistentie 

 Bladvlekkenziekte 

 Bruine roest 

 Legering 

 Bodembedek-

king 

 Bladstand 

 Hoek stengel 

 

Verdeelsleutel 264% 100% 67% 67% 30%  

Arabella 98,2 100,8 92,2 99,8 99,0 Goed 

DWS 01/ Harenda) 104,5 109,7 99,9 102,6 102,1 Redelijk 

HSWS 66-08 99,5 92,0 107,8 104,1 95,9 Redelijk 

Lavett 95,8 96,2 98,4 91,9 97,8 Goed 

Lennox 101,9 101,3 101,7 101,7 105,2 Goed 
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Tabel 7b: Index berekening op basis van alle eigenschappen gemeten voor rassenscreening baktarwe rassen bij PPO Lelystad in 2016. 

Waarden meer dan 5% hoger dan gemiddeld hebben een groene achtergrond, waarden 5-10% lager dan gemiddeld een gele en waarden 10-20% lager dan 

gemiddeld een oranje achtergrond. 

Ras Totale score Score  

opbrengst 

Score  

bakkwaliteit 

Score  

ziekteresistentie 

Score  

agronomische  

eigenschappen 

Score bakproeven 

   Opbrengst  Gluten 

 Zeleny 

 Hectolitergewicht 

 Valgetal 

 Gele roest  

resistentie 

 Bladvlekkenziekte 

 Bruine roest 

 Meeldauw 

 Legering  

Verdeelsleutel 264% 100% 67% 67% 30%  

Arabella 99,8 101,3 98,4 100,9 95,3 Arabella 

Harenda 101,6 105,0 95,3 102,5 102,3 Harenda 

Lavett 97,6 96,2 101,7 94,8 98,8 Lavett 

Lennox 101,1 97,6 104,6 101,8 103,5 Lennox 

       

Tabel 7c: Index berekening op basis van alle eigenschappen gemeten voor rassenscreening baktarwe rassen bij PPO Lelystad in 2016. 

Waarden meer dan 5% hoger dan gemiddeld hebben een groene achtergrond, waarden 5-10% lager dan gemiddeld een gele en waarden 10-20% lager dan 

gemiddeld een oranje achtergrond. 

Ras Totale score Score  

opbrengst 

Score  

bakkwaliteit 

Score  

ziekteresistentie 

Score  

agronomische  

eigenschappen 

Score bakproeven 

   Opbrengst  Eiwitgehalte 

 Gluten 

 Zeleny 

 Hectolitergewicht 

 Gele roest  

resistentie 

 Bladvlekkenziekte 

 Bruine roest 

 Legering  

Verdeelsleutel 264% 100% 67% 67% 30%  

Arabella 96,7 93,3 96,7 100,3 100,0 Arabella 

Harenda 107,5 113,1 103,6 106,3 100,0 Harenda 

Lavett 96,6 89,1 102,5 100,5 100,0 Lavett 

Lennox 99,3 98,2 105,2 94,6 100,0 Lennox 

Quintus 99,9 106,2 92,0 98,3 100,0 Quintus 
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Tabel 8: Mate van interacties tussen rassen, locaties en seizoenen, op basis van p-waarde en F-waarde voor verschillende eigenschappen op basis van zes tarweras-

sen die gezaaid zijn in de locaties PPO (Lelystad) en Vos (Kraggenburg) tijdens twee seizoenen (2014 en 2015); significante p-waardes zijn vetgedrukt. 

  Ras Locatie Seizoen Ras 1 Locatie Ras 1 Seizoen Locatie 1 Seizoen Ra1 1 Locatie 1 Seizoen 

Opbrengst  F-waarde 15,67 52,53 364,18 0,99 2,74 107,95 0,94 

 p-waarde <,001 <,001 <,001 0,436 0,029 <,001 0,461 

Eiwit percentage F-waarde 8,38 15,3 115,95 0,29 0,41 16,7 1,01 

 p-waarde <,001 <,001 <,001 0,918 0,841 <,001 0,421 

Glutenpercentage F-waarde 3,38 16,18 49,05 0,64 6,9 7,98 1,36 
 p-waarde 0,011 <,001 <,001 0,673 <,001 0,007 0,256 

Zeleny sedimentatie F-waarde 10,78 34,41 91,81 0,4 4,4 49,53 0,39 

 p-waarde <,001 <,001 <,001 0,843 0,002 <,001 0,854 

Hectolitergewicht F-waarde 33,72 0,04 1036,57 0,55 9,21 7,31 3,77 

 p-waarde <,001 0,849 <,001 0,735 <,001 0,009 0,006 

Gele roest, score 1 F-waarde 60,11 43,22 171,38 1,91 27,48 4,00 5,49 

 p-waarde <,001 <,001 <,001 0,11 <,001 0,051 <,001 

Gele roest, score 2 F-waarde 12,37 2,05 9,14 1,7 1,19 0,23 0,97 

 p-waarde <,001 0,159 0,004 0,152 0,326 0,635 0,444 

Septoria, score 1 F-waarde 10,21 85,34 39,51 2,31 16,44 0,08 2,68 

 p-waarde <,001 <,001 <,001 0,059 <,001 0,776 0,032 

Septoria, score 2 F-waarde 37,42 45,97 2,72 0,87 7,98 0,84 3,05 

 p-waarde <,001 <,001 0,106 0,511 <,001 0,364 0,018 

Legeringstolerantie F-waarde 6,68 25,82 63,44 3,92 1,95 20,54 1,23 

 p-waarde <,001 <,001 <,001 0,005 0,103 <,001 0,309 

Plantlengte F-waarde 325,55 17,17 0,48 0,72 4,97 0,00 2,06 

 p-waarde <,001 <,001 0,49 0,609 <,001 0,976 0,087 

Vroegheid afrijping F-waarde 19,14 0,1 3,69 1,64 2,65 37,03 3,12 

 p-waarde <,001 0,75 0,061 0,167 0,034 <,001 0,016 

Bladstand F-waarde 15,45 2,46 26,6 0,48 5,57 0,01 0,11 

 p-waarde <,001 0,123 <,001 0,79 <,001 0,941 0,989 

Bodembedekking F-waarde 1,57 9,61 0,14 0,31 0,12 0,14 1,16 

 p-waarde 0,187 0,003 0,707 0,906 0,988 0,707 0,344 
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Tabel 9: Mate van interacties tussen rassen en locaties voor 2014 en 2015, op basis van p-waarde 

en F-waarde voor de gemeten eigenschappen op basis van alle  tarwerassen die gezaaid zijn in 

de locaties PPO (Lelystad) en Vos (Kraggenburg); significante p-waardes zijn vetgedrukt. 

Eigenschappen Ras Locatie Ras 1 locatie Ras Locatie Ras 1 locatie 

2014 p-waarde p-waarde p-waarde F-waarde F-waarde F-waarde 

Opbrengst  <0,001 <0,001 0,777 5,98 23,73 0,67 

Eiwitgehalte (bij 15% vocht) 0,028 0,018 0,222 1,88 5,86 1,33 

Gluten gehalte 0,006 0,002 0,377 2,3 10,83 1,1 

Zeleny sedimentatie  <0,001 0,07 0,242 3,69 3,4 1,3 

Hectoliter gewicht <0,001 <0,001 <0,001 43,75 49,66 3,72 

Valgetal <0,001 <0,001 <0,001 57,73 146,75 3,98 

Gele roest resistentie 15-5 <0,001 <0,001 0,005 24,46 14,09 2,71 

Gele roest resistentie 19-6 <0,001 0,699 0,002 26,35 0,15 3,09 

Septoria resistentie 15-5 <0,001 <0,001 0,334 6,1 47,71 1,15 

Septoria resistentie 19-6 <0,001 <0,001 0,304 9,15 29,45 1,2 

Legeringstolerantie  <0,001 <0,001 0,03 8,05 40,19 2,13 

Bodembedekking 0,361 0,011 0,854 1,11 6,75 0,58 

Bladstand 6-6  <0,001 0,01 0,378 10,43 7,11 1,1 

Plantlengte <0,001 0,014 0,441 45,29 6,38 1,02 

Kiemingspercentage <0,001 0,309 0,787 5,87 1,05 0,65 

Eigenschappen Ras Locatie Ras 1 locatie Ras Locatie Ras 1 locatie 

2015 p-waarde p-waarde p-waarde F-waarde F-waarde F-waarde 

Opbrengst <0,001 <0,001 0,016 24,26 240,54 2,28 

Eiwitgehalte (bij 15% vocht) <0,001 <0,001 0,406 9,93 76,46 1,06 

Gluten gehalte <0,001 <0,001 0,465 11,91 93,06 0,99 

Zeleny sedimentatie  <0,001 <0,001 0,024 27,94 122,11 2,15 

Hectoliter gewicht <0,001 0,007 0,008 41,42 7,66 2,51 

Gele roest resistentie 17-6 <0,001 <0,001 0,002 19,67 95,51 3,08 

Gele roest resistentie 1-7 <0,001 0,116 0,057 49,93 2,53 1,84 

Septoria resistentie 17-6 <0,001 <0,001 <0,001 26,08 235,90 7,25 

septoria resistentie 1-7 <0,001 <0,001 0,065 17,76 29,15 1,79 

Legeringstolerantie  <0,001 0,043 <0,001 8,45 4,24 3,34 

Bodembedekking <0,001 <0,001 0,119 7,79 27,13 1,57 

Hoek stengel  <0,001 <0,001 0,374 11,97 31,53 1,1 

Bladstand 17-6  <0,001 0,228 0,797 7,22 1,48 0,64 

Plantlengte <0,001 <0,001 0,028 164,36 38,62 2,09 

Kiemingspercentage <0,001 0,424 0,985 12,55 0,65 0,31 
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Annex 1: Resultaten bakproeven 2014 

Algemene conclusie: alle proefmonsters zijn onder de maat, en de verschillen zijn te klein om duidelijke conclusies te kunnen trekken 

 
 

Bakkerij Van der Westen 
 

Bakkerij Verbeek 
 

Ras Kneder 1 

(# minu-

ten) 

Kneder 2 

(# minu-

ten) 

Opmerkingen over 

deeggedrag 

Temperatuur Kneder 1 

(# minu-

ten) 

Kneder 2 

(# minu-

ten) 

Opmerkingen over deeggedrag Temperatuur 

Lavett 4 8 Matig, weinig stand 25 5 8 deeg kort 27 

Lennox 4 8 Weinig stand te draaien 

in het deeg 

24,5 5 8 deeg kort 27,8 

Arabella 4 8 Slapt veel af, matig 25,5 5 8 deeg wat kort, iets soepeler 28 

Epos 4 8 Vrij goed 25 5 8 slap deeg, maar weinig samenhang, 

iets volume na de rijs maar ingezakt 

27,7 

Specifik 4 8 Slechte samenhang 25,5 5 8 soepel deeg maar kort., iets stand voor 

de oven 

27,2 

Sensas 4 9 Matig 25 5 8 deeg iets stevig en kort 27,5 

Nobless 4 9 Matige kwaliteit 25 5 8 deeg erg soepel, iets glutenwerking, 

voor de oven reeds gescheurd 

27,7 

Septima 4 8 Slapt behoorlijk af 25 5 8 deeg erg elastisch, iets samenhang 

(iets glutenwerking) 

27,7 

Sonett 4 8 Slecht 25,5 5 8 deeg overkneed, slapt zeer snel af, wel 

meer volume na de rijs maar ingezakt 

25,9 

Quintus 4 9 Middelmatig 25 5 8 deeg kort 27,6 

LD BTP 7 4 9 Stug deeg 25 5 8 deeg kort 27,9 

Anabel 4 9 Deegkwaliteit behoorlijk 25 5 8 deeg kort, leek mooi, maar scheurt 27,6 
         

groen: iets betere 

deegkwaliteit 

  
Eindresultaat bij alle  

broden: laag volume 

   
Eindresultaat bij alle broden:  

laag volume 

 

wijkt iets af in tem-

peratuur 
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Annex 2. Alternatieve protocollen voor selectie en ontwikke-

ling tarwerassen voor bio landbouw in Nederland 

 

Huidige situatie 

Nieuwe tarwerassen moeten een meerwaarde hebben ten opzichte van bestaande 

rassen. Dit wordt gedaan in het zogenaamde CGO (Cultuur en Gebruikswaarde On-

derzoek). Bij het huidige gangbaar CGO wordt vooral gekeken naar opbrengst. 

Bakkwaliteit is niet van belang. Bij ziekteresistenties liggen prioriteiten anders: bladvlek-

kenziekte en meeldauw in plaats van gele roest. De laatste 5 jaar is geen melding ge-

maakt van resistentie niveau tegen gele roest in de rassenbulletins voor zomertarwe. 

Bodembedekking is ook minder van belang voor de gangbare teelt. 

Het gangbare CGO vindt plaats op 4 locaties (behandeld en onbehandeld). Per jaar 

worden 2-5 nieuwe rassen getest. Geen van deze rassen waren interessant voor bio de 

afgelopen 5 à 10 jaar. 

 

Voor de biologische sector heeft Agrifirm een demonstratieproef in Lelystad waar jaar-

lijks in enkelvoudige herhaling 8 à 10 rassen beoordeeld worden onder biologische om-

standigheden.  

 

Voor- en nadeel:  

+ Eenvoudige opzet: weinig kosten 

-  Tot nu toe weinig rassen gevonden: Lennox mogelijk het eerste alternatief voor  

Lavett?  (Aurum en Thasos werden vrij snel uit de verkoop gehaald) 

 

 Wat zijn de bouwstenen om alternatieven te ontwikkelen? 

 

Aangepast protocol ontwikkeld voor biologisch CGO 

Voor de biologische landbouw is een andere waardering van rassen nodig, waarbij op-

brengst minder zwaar weegt, en bakkwaliteit en onkruidonderdrukkend vermogen ook 

meegenomen wordt in de weging. Voor de bio sector is een bio CGO Index ontwikkeld 

(Lammerts van Bueren et al. 2001)  

 

De gangbare CGO Index is als volgt: 

 Opbrengst  

 Agronomie-Index wordt berekend uit de eigenschappen: 

1. Lengte stro (hiervoor geldt het principe van de afnemende meeropbrengst 

niet) 
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2. Stevigheid 

3. Vroegrijpheid 

4. Schot 

 Ziekten-Index wordt berekend uit de volgende eigenschappen: 

1. Gele roestresistentie 

2. Bruine roestresistentie 

3. Meeldauwresistentie 

4. Bladvlekkenziekteresistentie 

5. Fusariumresistentie 

 

De verhouding van de gangbare CGO Index is:  

Opbrengst 1,00 

Agronomie-Index 0,67 

Ziekten-Index 0,67 

 

Bij de biologische CGO Index wordt bakkwaliteit ook meegenomen en kan er als volgt 

uitzien: 

 Opbrengst 

 Bakkwaliteit Index 

1. eiwit gehalte 

2. valgetal 

3. sedimentatie waarde 

4. gluten Index 

 Agronomie-Index wordt berekend uit de eigenschappen: 

1. Lengte stro (hiervoor geldt het principe van de afnemende meeropbrengst niet) 

2. Stevigheid 

3. Vroegrijpheid 

4. Schot 

5. Bodembedekking 

 Ziekten-Index wordt berekend uit de volgende eigenschappen: 

1. Gele roestresistentie 

2. Bruine roestresistentie 

3. Meeldauwresistentie (minder belangrijk) 

4. Bladvlekkenziekteresistentie 

5. Fusariumresistentie 
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De voorgestelde verhouding van de biologische index is als volgt:  

Opbrengst 1,00 

Bakkwaliteit 1,00 

Agronomie-Index 0,67 

Ziekten-Index 0,67 

 

Indicatie kosten rassenregistratie en CGO onderzoek 

Om nieuwe rassen op de gangbare markt te brengen moeten twee onderzoeken uit-

gevoerd worden: Rassenregistratie en CGO onderzoek. 

 

Rassenregistratie 

Rassen moeten getoetst worden of ze uniform zijn, onderscheidbaar van bestaande 

rassen, en of ze stabiel zijn in hun eigenschappen. Dit onderzoek wordt op 1 locatie in 

Europa uitgevoerd over 2 jaar. 

 

Bij rassenonderzoek en registratie in Nederland zijn de kosten voor 2015: 

Onderzoek: € 1529,- / jaar : € 3058,- 

Aanvraag toelating en kwekersrecht: €582,- 

Totaal: € 3640,- 

 

Bij rassenonderzoek in het buitenland en registratie in Nederland zijn de kosten: 

Als het rassenonderzoek al in het buitenland is uitgevoerd, moet een ras in Nederland 

geregistreerd worden.  

Kosten overname rapport: € 240,- 

CGO (Cultuur en gebruikswaarde Onderzoek) 

Voor zomertarwe zijn momenteel de geschatte kosten (info van veredelaars) voor CGO 

in Nederland: € 2400,- per ras per jaar. Rassen worden op 4 locaties met elkaar vergele-

ken. 

Het CGO onderzoek duurt 3 jaar, dus de geschatte kosten zijn  € 7200,- per ras. 

 

 Alternatieven om op systematische wijze meer geschikte rassen voor de 

bio-landbouw te vinden 

 

Er zijn diverse ideeën geopperd door veredelaars en de NAK. Deze zijn meegenomen in 

een aantal scenario’s. De voor- en nadelen worden hieronder genoemd. 
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1) Toepassen biologisch CGO op onbehandelde gangbare proeven: niet / te weinig 

geschikt 

In 2015 was het aantal locaties voor gangbaar CGO voor zomertarwe: 4 locaties be-

handeld, en 4 onbehandeld (geen ziektebestrijding maar wel herbicide).  

Voor de onbehandelde proeven zou het biologisch CGO gebruikt kunnen worden, be-

langrijk met name voor: 

 bakkwaliteit 

 onkruidonderdrukkend vermogen (te meten op basis van planteigenschappen) 

 schimmelziekten die belangrijk zijn voor bio, zoals gele roest 

 

Dit zou resulteren in een aanbeveling voor bio (op basis van extra eigenschappen) 

 

Het voordeel is weinig extra kosten (de proeven worden al georganiseerd). 

De opzet zou kunnen werken als in het CGO onderzoek rassen worden meegenomen 

die echt potentie hebben voor de bio teelt. Dit betekent dus het uitbreiden van het 

aantal rassen in het CGO onderzoek. Op dit moment zijn de rassen die in het gangbare 

CGO meegenomen worden over het algemeen niet geschikt voor bio omdat de be-

proefde rassen een hoge opbrengst en vaak matige bakkwaliteit hebben, en daar-

naast niet altijd de gewenste ziekteresistenties hebben.  

 Bij deze opzet worden alle rassen geëvalueerd met zowel de gangbare als de biolo-

gische CGO-Index.  

2) Met de sector bio CGO opzetten 

Bij deze opzet gaat men uit van de aangepaste biologische CGO Index. Proeven wor-

den gedaan op 2  bio locaties voor 2 jaar, in plaats van 4 locaties voor 3 jaar zoals voor 

gangbaar gebruikelijk is. De argumentatie  is dat voor een kleine sector de kosten van 

de proeven enigszins in verhouding moeten zijn met de grootte en draagkracht van 

deze sector. (dit is besproken met de NAK). 

Eventueel is samenwerking met België mogelijk: 1 locatie Flevopolder, 2e locatie Noord 

Nederland, eventueel 3e locatie in België? In België is ziektedruk hoger dan in Nederland 

 

Voor de opzet en beoordeling van de proeven wordt het protocol gevolgd zoals be-

schreven door Osman et al (2005). Dit protocol is de afgelopen twee jaar gebruikt.   

 

Een belangrijk  aspect is het vinden van nieuwe (buitenlandse) rassen. Dit kan in grote lij-

nen als volgt er uit zien: Aanhouden beste 4-8 rassen, en aanvullen 2-3 nieuwe rassen via: 

 Agrifirm 

 Wiersum 

 LBI 
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Via deze kanalen zou volgend jaar 8-15 rassen getest kunnen worden (afhankelijk wat 

het aanbod is) 

 

De volgende activiteiten moeten uitgevoerd worden: 

 Verzamelen rassen 

 Opzet veldproeven 

 Beheer veldproeven (zaaien, bemesting, onkruid schoffelen en oogst) 

 Waarnemingen bio CGO uitvoeren 

 Bakparameters meten  

 Bakproeven uitvoeren 

 Gegevens verzamelen en analyseren 

 Rapport schrijven en uitgeven 

 

Om kosten te besparen is het belangrijk te bespreken wie welke activiteiten uit kan voeren 

Geschatte kosten per jaar:   

Belangrijk te noemen is dat de meerkosten van extra rassen toetsen relatief klein zijn. 

Dus een klein aantal rassen toetsen is relatief duur. Omdat de proeven op minder loca-

ties uitgevoerd worden, zullen de kosten wat lager zijn in vergelijking met gangbaar 

CGO. 

 

Bij 8 rassen: 

Opzet, veldwaarnemingen en rapport CGO onderzoek per ras (€  1500 à € 1800 /ras/ 

jaar): € 9600,- à €14.400,-  

Bakparameters meten: €1920,- 

Uitvoeren bakproeven: ? 

 

Bij 15 rassen: 

Opzet, veldwaarnemingen en rapport CGO onderzoek per ras (€  1200 à € 1500 /ras/ 

jaar): € 18.000,- à €22.500,- 

Bakparameters meten: €3600,- 

Uitvoeren bakproeven: ? 

Openstaande vragen 

 Zijn 2 locaties en 2 jaren voldoende? 

 Of is een extra jaar nodig: jaar effecten kunnen groot zijn 

 Optie: na 2 jaar nationale bio rassen lijst, na 3 jaar aanbevelende lijst 

 

Als de verschillende partijen van de keten bijdragen in de kosten, hoe is dan de verde-

ling van mogelijke inkomsten? Moet er een stichting of bv opgericht worden, en dat 
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mogelijke inkomsten geherinvesteerd worden, en eventueel naar rato uitgekeerd wor-

den? 

 

Voor- en nadeel:  

+ systematische opzet voor zoeken naar geschikte rassen 

+ goede voorspellende waarde van geschiktheid voor bio 

- extra kosten 

- afhankelijk van gangbare veredeling en rassentoetsing voor het zoeken van geschikte 

rassen voor bio 

3) Met sector proeven opzetten onder bio-omstandigheden om potentiële lijnen te 

vinden  

Op basis van onbehandelde proeven bij veredelaars potentiële lijnen selecteren die 

interessant kunnen zijn voor bio. Naar schatting kunnen van 40 lijnen zomertarwe moge-

lijk 1 à 2 interessant  zijn voor bio (goede ziekteresistentie,  goede bodembedekking, in-

dicatie voor goede bakkwaliteit). Dergelijke lijnen redden het nu vaak niet omdat ze 

niet interessant zijn voor de gangbare landbouw in Nederland. 

 

In eerste instantie kan dit gecombineerd worden met opzet 2 (bio-CGO) 

Extra kosten  

Rassenregistratie: 

Bij rassenonderzoek en registratie in Nederland zijn de kosten voor 2015: 

Onderzoek: € 1529,- / jaar : € 3058,- 

Aanvraag toelating en kwekersrecht: €582,- 

Totaal: € 3640,- 

 

Als het ras alleen geschikt blijkt voor bio in Nederland moet ook rekening gehouden 

worden met extra kosten voor instandhouding van het zogenaamde ‘breeder seed’: 

de basis, die voldoende uniform stabiel moet blijven.  

 

Openstaande vragen 

 Is het mogelijk om eerst CGO onderzoek te doen: als interessant dan aanmelden? Op 

die manier alleen die lijnen aanmelden die echt interessant zijn?  

 

Als de verschillende partijen van de keten bijdragen in de kosten, hoe is dan de verde-

ling van mogelijke inkomsten? Moet er een stichting of bv opgericht worden, en dat 

mogelijke inkomsten geherinvesteerd worden, en eventueel naar rato uitgekeerd wor-

den?  
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Voor- en nadeel:  

+ systematische opzet voor zoeken naar geschikte lijnen voor bio die goed geschikte 

rassen opleveren voor bio 

+ minder afhankelijk van gangbare veredeling en rassentoetsing 

+ goede voorspellende waarde van geschiktheid voor bio 

- meer extra kosten 

(+/- nog steeds in zekere mate afhankelijk van gangbare veredeling voor het zoeken 

van geschikte lijnen 


