
 
 

 

 

 
 

MEETING:  
een date met meeropbrengst 

RASBESCHRIJVING 
Registratie Nationale rassenlijst 2012,  
Ter opname op de Aanbevelende Rassenlijst 2013. 
 
Meeting is een nieuw ras dat vroeg afrijpt in het segment ‘overige tarwe’. Het ras beschikt over 
een zeer breed resistentie spectrum waarbij de resistentie tegen fusarium uitstekend is. 
Deze combinatie zorgt voor een  zeer uitstekende opbrengst potentieel wat vooral tot 
expressie komt in kleigrond. 
 

 
OPBRENGST 
Meeting laat zeer hoge stabiele opbrengsten zien, met name in de lichte tot zwaardere klei 
gronden Het ras is ook zeer geschikt voor de Centrale en noordelijke regio’s vanwege de vroege 
afrijping en de fusarium resistentie. 
 

. Zonder 
ziektebestrijding 

Met 
ziektebestrijding 

Noordelijke zeeklei 105 105 
Centrale zeeklei 102 103 
Zuidwestelijke 
zeeklei 

98 102 

Rivierklei en löss 105 101 
Zand- en 
dalgronden 

97 98     
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  INFO   
WINTERTARWE 



 
 

             
 
KWALITEIT 

 Biscuit tarwe, goede testresultaten uit de biscuittest van de CTCPA. 

 Zachte tarwe (60-90 met 11% proteïnes) en P/L  tussen 0,2-0,3 

 Goed hectoliter gewicht 
 
LANDBOUWKUNDIGE EIGENSCHAPPEN 

 voldoende vorstresistentie, zeer sterke recovery met sterke uitstoeling. 

 Vroege afrijping van de aar 

 Kort stro type 

 Zeer goede resistentie tegen bladvlekkenziekte en bruine roest 

 Goede resistentie tegen Fusarium 

 Matige resistentie tegen Meeldauw en Schot 

 Dorst goed 
 

Gezonde 
tarweteelt 

   

Lengte stro 90 Fusarium in de aar 7.0 
Stevigheid 6.0 Bladvlekkenziekte 7.5 
Vroegheid aar 7.0 Meeldauw 7.0 
Vroegrijpheid 6.5 Bruine roest 9.0 
  Gele roest 7.0 
  Schot 5.5 
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TEELT 
Meeting kan geteeld worden volgens de gangbare teeltmethoden. Laat u hierover informeren 
door uw leverancier. Enkele opmerkingen: 

 Het ras stoelt goed uit, waardoor enige uitwintering gecompenseerd wordt. De 
benodigde hoeveelheid zaaizaad per hectare ligt tussen de 175 en 190 kg per hectare. 
Bij zwaardere kleigronden en ongunstigere/ later omstandigheden is het verstandig de 
zaai dichtheid te verhogen naar 190- 220 kg per hectare.  

 Bemesting kan uitgevoerd worden volgens de normale werkwijze. 

 Het ras heeft goede ziekteresistenties en kan daardoor op de traditionele wijze 
behandelt worden door toevoeging van een fungicide aan de groeiregulator, gevolgd 
door een ziektebestrijding (met werking op gele roest) op T1.  

 

 
MEER INFORMATIE 
Vraag vrijblijvend naar beschikbaarheid, leveringscondities & vermeerdering 

 
Van de Bilt zaden en vlas bv www.vandebiltzadenvlas.com  
Contact: tel. +31 115 471922 info@vandebiltzadenvlas.com 

http://www.vandebiltzadenvlas.com/


 

 



 

 


