Bladrammenas

TAJUNA

(dubbel resistent - met bca 2 – en een M. chitwoodi-resistentie)

Ras specifieke kenmerken
Tajuna is een een dubbelresistent ras tegen Melodogyne chitwoodi.

Bron:
rassenlijst.info
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Alternaria 4)

Tajuna

Lengte (relatief,
100 = 104 cm)

A

Rasnaam

Rubricering 1)

Het ras bloeit middenvroeg en beschikt over een goede stevigheid.
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1) Rubricering: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras
2) Een lage Pf/Pi-waarde betekent een hoge mate van resistentie.
3) R = resistent tegen maiswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi), relatieve vatbaarheid t.o.v. het gemiddelde van de niet-resistente rassen Radical en Siletina
is kleiner dan 6%.
4) Het betreft Alternaria-soorten die alleen op kruisbloemigen voorkomen. Kans op overdracht van groenbemester op cultuurgewas is alleen aanwezig bij
koolgewassen of koolzaad. O.a. bieten, aardappelen, uien en peen lopen geen gevaar, omdat het andere Alternaria-soorten betreft.

Teeltadvies bladrammenas
Bladrammenas
(Raphanus sativus)

Zaaitijd in het voorjaar

April - mei

Zaaitijd in het najaar

Juli - augustus

Zaaizaadhoeveelheid		

25 - 30 kg per hectare

Bemesting 		

Op kleigrond 50 kg N per hectare

In te zetten bij het oogst en zaaiplan van
Aardappelen

Uien

Bloembollen

Suikerbieten

Wortelen

Spinazie

Tarwe

Kool

Active. Keurmerk voor bewezen groenbemesters.
Garantie voor een gezonde bodem.
Vandinter Semo heeft een sterke reputatie als aanbieder van onderscheidende
groenbemesters, te danken aan een succesvol kweek- en veredelingsprogramma.
De hoge scores op de rassenlijst bevestigen dat. De hoog scorende Vandinter
Semo groenbemester-rassen zijn voorzien van het Active keurmerk. Een garantie
voor een gezonde bodem. Alleen in eigen huis gekweekte rassen komen in aanmerking voor het Vandinter Semo Active keurmerk. Het Active keurmerk garandeert
een bewezen actieve werking tegen aaltjes, een bewezen actieve kiemkracht en
een zaaizaadzuiverheid van 98,5%.

