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GIJS heeft voor jou het nieuwe productassortiment wintergranen samengesteld. Gezondheid van de 

rassen staat in deze keuze voorop.   

 

WINTERTARWE  

Henrik 

Henrik is een vroege en betrouwbare tarwe. Vooral op de kleigrond laat die al 

jaren een constant goed resultaat zien. Het is een lang en stevige tarwe met 

een goede resistentie tegen fusarium en gele roest.  

 

Johnny  

De Johnny is een vroeg ras dat vooral geschikt is voor op zandgrond. Johnny heeft hoge tot zeer hoge 

opbrengsten. Daarnaast is de Johnny in situaties met een hoge ziekte druk in staat om een hoge 

opbrengst te realiseren. Het is een vrij lange en stevige tarwe, met een goede wintervastheid en een 

erg goede gele roest resistentie.  

 

KWS Smart 

KWS Smart is een nieuw tarwe ras van de kweker KWS. De afgelopen jaren heeft de KWS Smart 

zeer stabiele en hoge opbrengstcijfers laten zien. Het is een middenlaat ras en heeft goede tot zeer 

goede resistenties tegen verschillende bladvlekken- en aarziektes. Het is een lang gewas met goede 

stevigheid.  

 
WINTERGERST  

Tonic 

De Tonic is een wintergerst met veel zekerheid tot een goede oogst. Het 

ras heeft een hoog opbrengend vermogen. Ondanks dat de plant lang is, 

staat die erg stevig. Daarnaast heeft de Tonic een goede wintervastheid. 

Een ras wat dus niet snel teleurstelt.  

 

Rafaela 

Rafaela is het eerste ras met een natuurlijke resistentie tegen het  gerstevergelingsvirus. Dit is vooral 

bij vroege zaai (september) een groot voordeel. Doordat het een gezond en sterk gewas is, zorgt het 

ook voor goede opbrengst. Het is een halflang en stevig gewas, met ook goede overige 

ziekteresistenties. Het gewas rijpt vroeg af, waardoor de kans op een geslaagde groenbemester 

groter is.  

 

Bovengenoemde rassen zijn voorradig, overige rassen zijn leverbaar op aanvraag.  

Voor meer informatie neem contact op met Chiel Herder  06 - 1252 2991 of mail 

c.herder@gelreijsselstreek.com. 


