Cruciferen
Met strengere bemestingsnormen wordt de
kwaliteit van de bodem steeds
belangrijker. Een hoog organisch
stofgehalte en een goede structuur van de
bodem zijn onmisbaar voor een gewas.
Daarnaast investeert Barenbrug in de
ontwikkeling van (multi)resistente rassen
van bladrammenas en gele mosterd, die
tevens inzetbaar zijn als aaltjesbestrijders.

GLB Tajuna
Eigenschappen GLB Tajuna

GLB mengsel

•Optimale aaltjesbestrijding tijdens het groeiseizoen
•Multiresistent (zie schema)
•Goede BCA resistentie
•Makkelijk onder te werken
•Weinig last van knolontwikkeling (8)

Eigenschappen
Aaltjesresistentie
Beworteling
Organische stof productie
Stikstof (N) levering
Toepasbaar als ruwvoerwinning

GLB Tajuna is een mengsel van Tajuna bladrammenas met zwaardherik. Door de samenstelling (97%
Tajuna bladrammenas en 3% zwaardherik) voldoet GLB Tajuna aan de vergroeningseisen. Daarnaast
verbetert GLB Tajuna de bodem waardoor volgteelten maximaal kunnen presteren én bestrijdt het
gewas schadelijke aaltjes.
Tajuna

Tajuna is een multiresistente bladrammenas (BCA 2). Het ras, ook wel aaltjeskiller
genoemd, is de beste nieuwkomer op de Nederlandse Rassenlijst van 2015 in de
categorie voorjaarsinzaai (lokgewas) en najaarsinzaai (stoppelgewas). Het unieke van Tajuna is dat
het ras resistent én niet waardplant is voor diverse schadelijke aaltjes.
Eigenschappen Tajun
Tajuna
a
•Optimale aaltjesbestrijding tijdens het groeiseizoen
•Multiresistent (zie schema)
•Goede BCA resistentie
•Makkelijk onder te werken
•Weinig last van knolontwikkeling (8)
Bron: Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouw 2015
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Scan code voor méér info

Uniek in aaltjesbestrijding
Tajuna bestrijd naast het bietencystenaaltje en is “niet waardplant” voor diverse schadelijke aaltjes.

Cruciferen

Zwaardherik ( ERUCA SATIVA)
Zwaardherik, ook raketsla genoemd, is een eenjarig gewas. Sinds enkele jaren vindt er selectie plaats
in deze soort. Zwaardherik heeft een goede resistentie tegen het bietencystenaaltje en is nauwelijks
vatbaar voor Melodogyne chitwoodi. Zwaardherik is uitermate geschikt om in te zaaien in combinatie
met een multiresistente bladrammenas.

Met strengere bemestingsnormen wordt de
kwaliteit van de bodem steeds
belangrijker. Een hoog organisch
stofgehalte en een goede structuur van de
bodem zijn onmisbaar voor een gewas.
Daarnaast investeert Barenbrug in de
ontwikkeling van (multi)resistente rassen
van bladrammenas en gele mosterd, die
tevens inzetbaar zijn als aaltjesbestrijders.

Zwaardherik heeft een goede beginontwikkeling mits het gewas op tijd (augustus) gezaaid is. Dit is ook
de ideale inzaaiperiode voor Tajuna bladrammenas. Het gewas is niet winterhard en is niet gevoelig
voor ziektes.

Rectificatie: De resistentie tegen het wortellesieaaltje van GLB Tajuna is niet aangetoont door officiële
proeven.
In de recent verschenen Groenbemestersbrochure 2015-2016 is helaas onjuiste informatie vermeld
over het ras GLB Tajuna. GLB Tajuna is resistent tegen het bietencystenaaltje en
maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne Chitwoodi). Er zijn echter geen officiële gegevens bekend over
de resistentie tegen het wortellesieaaltje terwijl dit wel vermeld is in de brochure.
Wij hebben de productpagina van GLB Tajuna op de website en de PDF van de brochure inmiddels
inmiddels aangepast. Hebt u GLB Tajuna besteld op basis van de onjuiste informatie dan kunt u de
partij via uw dealer retourneren voor 1 augustus 2015.
Wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak.

GLB mengsel

Eigenschappen
Aaltjesresistentie

Specificaties
Zaaihoeveelheid:
Inzaai datum:
Maximale gebruiksduur:

Beworteling
25 kg/ha
Augustus
5 maanden

Organische stof productie
Stikstof (N) levering

Samenstelling
97% Tajuna bladrammenas
3% zwaardherik
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Toepasbaar als ruwvoerwinning

Scan code voor méér info

