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Voor komend seizoen bieden wij u weer een divers pakket aan biologische wintergranen, veelal uit onze eigen 
vermeerdering geteeld in Flevoland = “echt Poldergraan!”. 
Binnen de huidige bouwplannen nemen granen een steeds belangrijkere plek in als rustgewas. De graanteelt 
zorgt voor de broodnodige aanvoer van organische stof binnen het bouwplan (tot wel 2.630 kg e� ectieve   
organische stof per ha, inclusief stro) en de diepe/� jne beworteling van de granen zorgt daarnaast voor  
structuurverbetering. Ook dragen granen bij aan een lagere plaag en ziektedruk binnen het bouwplan.
Granen zijn daarmee een uitstekende voorvrucht voor uw hoogrenderende gewassen. 

Bio wintergranen 2021-2022

Ras: 
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Stevigheid

Vroegrijpheid

Septoria

Fusarium

Gele roest

Gem. opbrengst  104 (zonder ziektebestrijding Centrale Zeeklei)

Omschrijving: maaltarwe met hoge opbrengstpotentie, gezond (sterk op 
gele roest) en stevig kort stro. Vroeg zaaien (t/m november).
(Bron: CSAR, 2020; VDB, 2021)

Ras: 
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Stevigheid

Vroegrijpheid

Septoria

Fusarium

Gele roest

Gem. opbrengst 101 (zonder ziek        tebestrijding Centrale Zeeklei)

Omschrijving: maaltarwe, sterk op gele roest, geschikt voor lichtere klei- en 
zandgronden, bestand tegen warme en droge omstandigheden. 
(Bron: CSAR, 2020; Wiersum Plantbreeding, 2021)

Ras: 
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Stevigheid

Vroegrijpheid

Dwergroest

Meeldauw

Netvlekkenziekte

Gem. opbrengst 106 (klei Ebelsheerd)

Omschrijving: Meerrijige voergerst. Hoge opbrengsten gecombineerd met 
hoog HL. Stevig en zeer goede ziekteresistenties. Goede wintervastheid.  
(Bron: Wiersum Plantbreeding, 2021)

Ras: 
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Stevigheid

Vroegrijpheid

Dwergroest

Meeldauw

Netvlekkenziekte

Gem. opbrengst 100 (klei Ebelsheerd)

Omschrijving: Meerrijige voergerst. Stevig en gezond ras met goede op-
brengsten. Goede wintervastheid en bestand tegen droge omstandigheden. 
(Bron: Semundo, 2021)

Wintergerst
Rustgewas, zeer goede onkruidonderdrukking (snelle ontwikkeling 
en stoelt goed uit), vroeger als wintertarwe en tevens minder  
N-behoeftig. 
Aanbevolen rassen:

        Wintertarwe
Rustgewas, intensieve beworteling, hoog organische stofgehalte, 
biedt ruimte voor een goede groenbemester als nateelt. 
Kies een ras met voldoende stevigheid en goede ziekteresistentie. 
Aanbevolen rassen:

        Winterrogge
Graanteelt welke geschikt is op droge zandgrond, vroegere   
afrijping t.o.v. andere granen en kan hierdoor met minder vocht 
toe. 
Aanbevolen ras:

Zaaiadvies wintertarwe

Zaaizaadhoeveelheid 200 kg/ha

Zaaitijdstip Oktober - november

Zaaiadvies wintergerst

Zaaizaadhoeveelheid 150 kg/ha

Zaaitijdstip Eind september - half oktober

Ras: 

Dukato
Omschrijving: Winterrogge met hoge opbrengstpotentie. Middenvroeg. 
Goede ziekteresistenties (o.a. meeldauw, bruine roest en bladvlekkenziekte). 
Geschikt voor verdrogende gronden. 
(Bron: Saaten-Union, 2021)

Zaaiadvies winterrogge

Zaaizaadhoeveelheid 150 kg/ha

Zaaitijdstip Oktober - november
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Poldergraan = Zaaigraan. Ons assortiment biologische zaaigranen is de afgelopen jaren sterk uitgebreid.   
Wij vermeerderen, bewerken en verhandelen biologische (zaai)granen. Ons doel hierbij is hoogwaardige lokaal 
geteelde zaaigranen aan te bieden die passen bij de Nederlandse groeiomstandigheden.
Bij de keuze van de rassen kijken wij naar juiste raseigenschappen zoals: ziekteresistenties (gele roest, septoria en aar-
fusarium), stevigheid, beginontwikkeling (tbv onkruidonderdrukking), opbrengstpotentieel en kwaliteit.
Door onze eigen Nederlandse vermeerdering biologische winter- en zomergranen hebben wij altijd de beste rassen in 
huis om in uw behoeften te voorzien. 

      U zaait toch ook Poldergraan!

Over Poldergraan

“We helpen u graag bij de rassenkeuze!”

Jarco Pars
Akkerbouw/veehouderij

06-20808438
jarco@poldergraan.nl

Contact

POLDERGRAAN B.V.   
BEZOEK:
Noorderbaan 91
8256 PP Biddinghuizen
Telefoon: 0321 745008 
info@poldergraan.nl

POST:
Postbus 8
9076 ZN St. Annaparochie

Gert Jan Bonestroo
Akkerbouw/graanhandel

06-20599025
gertjan@poldergraan.nl

Bestellen
Bestellingen kunt u doorgeven via het bestelformulier op onze  
website, telefonisch en per mail.

Poldergraan B.V. besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare 
informatie. Op al onze adviezen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66392616 en zijn te raadplegen op www.poldergraan.nl/algemenevoorwaarden. In 
deze algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Indien u besluit het advies uit te voeren 
verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Poldergraan B.V. is verder niet aansprakelijk voor de 
schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. 
Zet- en drukfouten voorbehouden. 


