
 
 

 

 

 

 
RASBESCHRIJVING 
Ter opname registratie Nationale Aanbevelende Rassenlijst 2021  
Ingeschreven op aanbevelende rassenlijst als voertarwe:  
 
Onderzoek code: EW6534:  Veredelaar: ELSOMS WHEAT Ltd.  
     Vertegenwoordiger Nederland: van de Bilt zaden & vlas bv 
 
SPEARHEAD is een Engels voertarwe die hoog scoort in opbrengst op zowel de behandelde als 
onbehandelde proefvelden. De kweker heeft ook Bennington op zijn naam staan en dit is terug te 
zien in het ras. Een korte stevig plant, met een goede ontwikkeling en middenvroege afrijping.  
Het ras heeft een 9.0 voor gele roest en een 8,0 voor zowel meeldauw als septoria.  
 
Het onderscheidt zich in het voersegment door de combinatie van zeer goede opbrengsten en 
een midden vroege afrijping. 
 
 

 
OPBRENGST 
SPEARHEAD kan dankzij haar goede resistenties goed geteeld worden op vele grondtypes. Het 
ras scoort goed in alle klei gebieden, maar dankzij de goede cijfers voor meeldauw, septoria en 
fusarium ook geschikt voor de lichtere gronden.  

. Opbrengstcijfers  2017-2020 
(zonder ziektebestrijding/ met ziektebestrijding) 

Noordelijke zeeklei 
 

106        /         106 

Centrale zeeklei 
 

108       /          107 

Zuidwestelijke zeeklei 109       /          105 

CSAR onderzoek 2020: gemiddelde resultaten over de jaren 2017-2020 uitgevoerd door PPO Lelystad 
 

 
 INFO WINTERTARWE 

SPEARHEAD 
Gericht telen voor opbrengst 

 
- Nieuw niveau van opbrengst 

- Stevig plant 

- midden-vroege afrijping 

- voertarwe 

- goede resistentie: oa gele roest 

 



 
KWALITEIT  

 Voertarwe  

 Kleine korrel 
 
 

 
LANDBOUWKUNDIGE EIGENSCHAPPEN. 

 

 Midden vroege oogstperiode 

 Kort- gemiddeld stro type 

 Goede stevigheid  

 Zeer goede resistentie tegen Gele roest, bladvlekkenziekte en meeldauw 

 Ruim voldoende resistentie tegen fusarium 
 
 

Gezonde tarweteelt  

Lengte stro (rel) 96  Fusarium in de aar 6.5 
Stevigheid 8.0 Bladvlekkenziekte 8.0 
Vroegheid aar 6.0 Meeldauw 8.0 
Vroegrijpheid 6.5 Bruine roest 7.5 
Schot 5.5 Gele roest 9.0 
    
    

CSAR onderzoek 2020: gemiddelde resultaten over de jaren 2017-2020 uitgevoerd door PPO Lelystad 
  

 
 
 
 
 
 
TEELT 
SPEARHEAD kan geteeld worden volgens de gangbare teeltmethoden. Enkele opmerkingen: 

 Het ras stoelt goed uit, waardoor eventuele uitwintering/ dunne stand goed 
gecompenseerd wordt. De gebruikelijke hoeveelheid zaaizaad kan gebruikt worden. 

 Bemesting kan uitgevoerd worden volgens de normale werkwijze, zeer stevig ras 

 Het ras heeft goede ziekteresistenties en kan op de traditionele wijze behandelt worden. 

 Het ras is geschikt voor alle gebieden van zuidwest tot noordoost Nederland 
 

 
 
 
 
 
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 
 

Deze informatie is zorgvuldig samengesteld en heeft een vrijblijvend adviserende rol 

 

http://www.vandebiltzadenvlas.com/
mailto:info@vandebiltzadenvlas.com

