
wintertarweKOMETUS
kwaliteit en opbrengst
Kometus is een middenvroege kwaliteitstarwe met zeer goede opbrengsten. Met name de 
fusariumresistentie is opvallend goed, naast de algehele ziekteresistentie. De verwerkende industrie 
is zeer enthousiast over de bijzonder goede en stabiele kwaliteitseigenschappen van Kometus.

Raseigenschappen
•	 middenvroeg	ras,	goede	opbrengsten
•	 hoog	korrel	aantal	per	aar
•	 zeer	hoog	en	stabiel	valgetal	en	sedimentatiewaarde
•	 relatief	kort	ras	met	een	goede	stevigheid
•	 goede	wintervastheid
•	 goed	resistentieniveau	tegen	voorkomende	ziekten
•	 resistentie	tegen	de	oranje	tarwegalmug
•	 zeer	geschikt	voor	tarweteelt	na	maïs
•		 geschikt	voor	vroege	én	late	uitzaai
•		 hoog	en	stabiel	hectolitergewicht
•		 zeer	goede	fusariumresistentie

RASPROFIEL
waardering raseigenschappen (gemiddelde van 2009 t/m 2013) 

Bron: Veldproeven Limagrain Nederland bv en Semundo bv

Kwaliteit en opbrengst
kwaliteit baktarwe
korrelhardheid harde korrel
opbrengst zeer goed
HL-gewicht hoog
valgetal hoog

Landbouwkundig
lengte stro  7,0
stevigheid 8,0
vroegheid in de aar 7,5
vroegrijpheid 7,5

Resistentieniveau
meeldauw 8,5
bruine roest 7,0
gele roest 6,0
bladvlekkenziekte 7,5
fusarium in de aar 8,0
 



een product van:
Limagrain Nederland
tel.	(0113)	55	71	00	•	fax	(0113)	55	22	37
www.lgseeds.nl	•	info@limagrain.nl

Neem voor dit ras contact op met uw zaaizaadleverancier

Teeltbeschrijving

Zaaizaadhoeveelheid
Bij	de	teelt	van	Kometus	moet	worden	gestreefd	naar	max.	600	aren	per	m².	
De zaaidichtheid, onder goede omstandigheden en bij vroege zaai, ligt rond de 185 kg/ha. 
Bij ongunstige omstandigheden en late zaai dit verhogen naar 220 kg/ha, uitgaande van een 
duizendkorrelgewicht van 50 gr.
Kometus laat een goede uitstoeling zien in het voorjaar.

Stikstofbemesting
Stel de hoogte van de stikstofbemesting af op de te verwachten gewasproductie en korrelopbrengst. 
Ook plaatselijk opgedane ervaringen spelen hierbij een rol.
1e N gift: 140 kg N per ha minus bodemvoorraad, zo vroeg mogelijk in het voorjaar.
2e N gift: 60 kg N per ha, in 1 - 2 knopenstadium (GS 31 - 32);
3e N gift: 30-40 kg N per ha, in vlagbladstadium (GS 39 - 43).

Gewasbescherming
Kometus is een gezond ras met goede ziekteresistenties. Wij bevelen aan om een vroege fungicide-
behandeling toe te passen en preventief een mangaanbespuiting op lichte gronden. 
Laat u adviseren door uw adviseur

Groeiregulatie
Kometus is een vrij korte, stevige tarwe. Om het hoogste rendement te bereiken, wordt een 
bespuiting met een groeiregulator over twee periodes aangeraden:
1e bespuiting bij einde uitstoeling (stadium 29): 0,25 L moddus + 0,5 L CCC 750;
2e bespuiting in ontwikkelingsstadium 1e tot 2e knoop: 0,25 L moddus + 0,5 L CCC 750.

NB: Voor de keuze van uw fungicidemiddelen en groeiregulatie kunt u zich het beste laten  
voorlichten door uw leverancier. 

1)  Kometus wordt in Nederland vertegenwoordigd door Limagrain Nederland bv / Semundo bv
2)  Deze ras- en teeltbeschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden.


