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DoelDoel
Het doel van het project is te onderzoeken
of biologisch rassenonderzoek andere re-
sultaten oplevert als het gangbare Cultuur
en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO).
Naast de eigenschappen, waar in het
gangbare CGO ook naar gekeken wordt,
beoordelen we de rassen op een aantal
extra kenmerken die speciaal voor de bio-
logische sector van belang zijn (bv. bo-
dembedekking). Daarnaast kijken we hoe
biologisch CGO zo efficiënt, met zo weinig
mogelijk kosten, opgezet kan worden.

Opzet OnderzoekOpzet Onderzoek
De rassenproeven liggen op drie biologi-
sche locaties: Munnekezijl, Schoondijke en
Nagele. Op de laatste locatie ligt ook de
gangbare proef. Naast deze Regionale Be-
proeving kent het onderzoek ook een
Voorbeproeving met rassen waar nog wei-
nig informatie over bekend is. De beste
rassen van de Voorbeproeving stromen het
volgende jaar door naar de Regionale Be-
proeving, terwijl de rassen die in de Regio-
nale Beproeving niet geschikt blijken, af-

vallen.

ResultatenResultaten
Rassen
Uit het onderzoek van 2001 en 2002 ko-
men twee rassen naar voren met een bo-
vengemiddelde opbrengst: Tybalt en
Thasos (tabel 1). Tybalt heeft naast een
hoge opbrengst, een goede resistentie te-
gen bladziekten. Thasos is langer en geeft
een snelle bodembedekking. In de bak-
proeven krijgt Thasos een goede beoorde-
ling voor deeg-, bak- en broodkwaliteit.

Verschil gangbaar-biologisch onderzoek
De rasvolgorde voor opbrengst blijft gro-
tendeels gelijk. Er is echter één belangrijke
uitzondering. Dat is het ras Thasos, dat op
alle biologische locaties boven gemiddeld
scoort, terwijl het op de gangbare gemid-
deld scoort.
Ook laat het onderzoek zien dat Thasos, de
goede opbrengst combineert met een aan-
tal andere belangrijke eigenschappen zo-
als bodembedekking, strolengte en bak-
kwaliteit.
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Tabel 2: Eigenschappen en opbrengsten van zomertarwerassen getest onder biologische omstandigheden; gem. 2001 en 2002

Eigenschappen Gevoelig voor Opbrengst
 Vroegheid 

grond-
bedekking  Bladmassa

 Lengte 
stro 

(relatief)
 Vroegrijp-

heid
Bruine 
roest

Bladvlekken-
ziekte

 Gem. 
biologische 

proeven

Gem. 
gangbare 
proeven *

Lavett 7,5 6,5 110 8 8 7 100 97
Anemos 7,5 7,5 99 6,5 7,5 7,5 104 103
Baldus 7 7 91 8 8 6 96 99
Minaret 7,5 7 103 7,5 5 5,5 98 100
Pasteur 5 5,5 97 6,5 9 7,5 102 101
Melon 7,5 7,5 100 7 8 7 103 104
Thasos 8 7 107 7 7 7 107 101
Monsun 8 7 99 7,5 7 7,5 102 105
Vinjett 7 6,5 108 8,5 7,5 6,5 97 96
Cracker 7 7 102 7 7,5 7,5 97 98
Tybalt 7 7 94 7 9 7,5 111 113
Paragon 7,5 8 106 7 6,5 7 99 99
Sunnan 5 7,5 119 6 8,5 7,5 93 92

100 = .. cm, cm, kg/are, kg/are 88 59,3 74,0
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Het gangbare CGO geeft geen informatie
over bodembedekking. Ons onderzoek laat
zien dat rasverschillen voor bodembedek-
king onder biologische omstandigheden
duidelijker zichtbaar zijn. Gangbaar zijn de
verschillen kleiner en de periode waarin je
die verschillen waar kunt nemen korter
(het gewas sluit sneller). De rasvolgorde
blijft echter hetzelfde.
Verschillen in gevoeligheid voor bladziek-
ten zijn in ons onderzoek beter te beoor-
delen op de gangbare proefvelden, omdat
daar de ziektedruk hoger. Dit heeft te ma-
ken met hogere stikstofgiften en een dich-
tere stand.
Het is nog niet duidelijk of er verschillen in
bakkwaliteit zijn, tussen gangbaar en bio-
logisch. Daar zijn resultaten van meerdere
jaren voor nodig. Het eerste jaar was een
goede vergelijking niet mogelijk, vanwege
lage valgetallen in de monsters uit Flevo-
land.

Volgende stappenVolgende stappen
Onze voorlopige conclusie is dat biologisch
CGO een meerwaarde heeft. Immers een
ras als Thasos zou in het gangbare CGO
minder snel opgevallen zijn, omdat bo-
dembedekking geen criterium is. In onze
gangbare proeven springt het ras er voor
het selectiecriterium opbrengst niet uit.
Maar daar moeten we wel bij aantekenen,
dat we in dit onderzoek per jaar slechts
één gangbare locatie hebben.
De toelating van nieuwe rassen wordt ge-
regeld via de rassenlijst. Rassen, die niet
op de Nationale of een andere Europese
rassenlijst staan, mogen niet verhandeld
worden. Voor de samenstelling van de ras-
senlijst baseert men zich op de resultaten
van het gangbare CGO.
De Werkgroep Biologische Tarwe heeft de
Commissie voor de Samenstelling voor de
Rassenlijst van Landbouwgewassen ge-
vraagd een biologische rubriek te openen.
De Commissie ziet de noodzaak hiervan in,
maar geeft aan dat daarvoor een duur-
zaam en financieel haalbaar systeem van
biologisch CGO opgezet moet worden. In
het vervolg van het “Project Passende Ras-
sen” zullen we een aantal scenario’s voor
biologisch CGO uitwerken. Daarbij zal ook
gekeken worden in hoeverre dit te combi-
neren is met het gangbare CGO.

Of een biologische rubriek in de rassenlijst
wenselijk is en hoe dit georganiseerd dient
te worden is een zaak van de biologische
sector, omdat daar zeer waarschijnlijk fi-
nanciële consequenties aan zijn verbon-
den.

Proefopzet 2003Proefopzet 2003
In de Regionale Beproeving zijn 14 rassen
opgenomen. Daarnaast is er in Nagele
nieuwe een voorbeproeving met geheel
nieuwe rassen uitgezaaid (tabel 2).

Voor meer informVoor meer informaatietie
Aart Osman, Louis Bolk Instituut
Hoofdstraat 24
3972 LA Driebergen
Tel: 0343-523867
A.Osman@louisbolk.nl

Lubbert van den Brink, PPO - AGV
Postbus 430
8200 AK Lelystad
Tel: 0320-291111
Lubbert.vandenbrink@wur.nl

Tabel 2: Zomertarwerassen beproeving 2003

Interprovinciale beproeving (Nagele,
Munnekezijl, Schoondijke)
RasRas AanmelderAanmelder
Anemos Advanta Seeds
Paragon Barenbrug Holland
Baldus Cebeco Zaden
Melon Cebeco Zaden B.V.
Quattro Cebeco Zaden B.V.
Thasos Cebeco Zaden B.V.
Minaret Wiersum-Zelder
Pasteur Wiersum-Zelder
Tybalt Wiersum-Zelder
ZE 00-888 Wiersum-Zelder
Lavett Semundo
LP 6.26.2.98 Semundo
Monsun Semundo
SCHW 41-91-54 Semundo

Voorbeproeving (alleen Nagele)
Torka Ceres Nederland
Farak Force Limagrain
Gazul Force Limagrain
NSL SW 9 Force Limagrain
LP 340.2.00 Semundo 
LP 590.3.98 Semundo
SW 40214 Semundo 
SW 41160 Semundo
SW 41209 Semundo


