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1 Situering 

Triticale heeft dankzij zijn hoog opbrengst potentieel zijn waarde voor de praktijk in het verleden 

meermaals bewezen. Triticale bezit eveneens een efficiëntere opname van nutriënten dan tarwe 

waardoor het met minder input toch hoge opbrengsten kan realiseren. In vergelijking met tarwe 

bezit triticale tevens een iets hoger eiwitgehalte wat het geschikt maakt als voedergraan. Door zijn 

breed aanpassingsvermogen is het voor gemengde en veebedrijven een ideale graansoort mede 

door de grotere stro-opbrengsten. Vooral op de minder goede gronden is triticale de best 

presterende graansoort  (Derycke en Haesaert, 2011).  

Experimenten uit het verleden uitgevoerd door de Hogeschool Gent toonden aan dat triticale een 

hoog opbrengstpotentieel bezit niet alleen op zand- maar ook op de zwaardere bodemtypes. Onder 

minder optimale groeicondities deed triticale het opvallend beter dan tarwe en zelfs gerst terwijl het 

op zwaardere bodemtypes gelijke tred kon houden met beide graansoorten. De nieuwe rassen zijn 

legervaster en schottoleranter geworden in vergelijking met de oudere zodat ook de oogstzekerheid 

verhoogd is. Gemiddeld geeft triticale 25 tot 30 % meer opbrengst dan tarwe onder minder goede 

groeiomstandigheden of bij extensivering van de teelt (Hogent jaarverslagen proefhoeve 2007 en 

2009). Algemeen moet er op gewezen worden dat de stro-opbrengst de laatste jaren in belang is 

toegenomen en bijdraagt in het positief saldo van de graanteelt (Lamont, 2011). Recordprijzen voor 

het stro in het voorjaar van 2012 waren hiervan nog een goede illustratie.  

Ondanks de talrijke positieve aspecten van triticale blijft de respons vanuit de praktijk en zeker 

vanuit gemengde bedrijven eerder ondermaats. Wanneer gepolst wordt  naar mogelijke oorzaken 

hiervoor bij veehouders wordt vaak een te laag vochtopnemend vermogen in vergelijking met 

tarwestro naar voor geschoven. Hierover zijn evenwel geen echt wetenschappelijke gegevens  

beschikbaar. Vermoedelijk bestaat er hier ook een variëtaal verschil. Anderzijds blijkt ook dat er  

algemeen in de praktijk vaak te snel geperst wordt. Bij triticale met een hoge stro-opbrengst is een 

zekere wachttijd en het goed laten uitdrogen van het stro zeker belangrijk. 

Gedurende 3 opeenvolgende groeiseizoenen werden door de Universiteit Gent en Hogeschool Gent 

zowel opbrengst als vochtopnemend vermogen van stro van verschillende rastypes tarwe en triticale 

verzameld. 

2 Proefopzet 
Tijdens de groeiseizoenen 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 werden rassen geselecteerd uit de 

rassenproeven tarwe en triticale, aangelegd in het kader van de LCG werking op de proefhoeve te 

Bottelare. De rassenproeven lagen aan op een zandleembodem op één en hetzelfde perceel. 



Er werden telkens 4 representatieve rassen geselecteerd uit de rassenproeven met hoog 

opbrengstvermogen en lage ziektegevoeligheid types. 

Bij de tarwerassen werden Elixer en Henrik geselecteerd als langstro types en Sokal en Sahara 

respectievelijk als halflang en half kort strotypes. Borodine en Joyce zijn beide half lang tot langstro 

types, terwijl Vuka en Remiko eerder halfkort tot kortstro types zijn. 

Er werd gekozen voor een gedifferentieerde teelttechniek. De bemesting werd uitgevoerd op basis 

van het N-indexsysteem van de Bodemkundige Dienst van België. De fungicidenbehandeling per 

gewassoort was gebaseerd op basis van een gemiddeld Epipré-advies. Tevens werd een 

halmverkorting uitgevoerd bij zowel tarwe als triticale.  

Om de vergelijking tussen tarwe en triticale te maken werd er gekeken naar zowel de stro-opbrengst 

als het vochtopnemend vermogen van het stro. 

Bij het uitvoeren van de stro-opbrengst bepaling werd erover gewaakt dat het stro van de gangen 

eerst verwijderd werd alvorens overgegaan werd tot de proefoogst. Het stro werd vervolgens 

ongemoeid gelaten voor twee dagen voordat de stro-opbrengst finaal werd ingeschat. Om het 

droogproces per gewassoort in kaart te brengen werd tussentijds bemonsterd. Deze tussentijdse 

bemonstering gebeurde op het moment van dorsen zelf, na 24 u en dan finaal na 72 u wanneer de 

stro-opbrengst werd bepaald.  

Voor de bepaling van het vochtopnemend vermogen van het stro werd van elk geselecteerd ras uit 

de rassenproef in elke herhaling een representatief submonster stro genomen van ca 300 g. Dit staal 

werd  verzadigd met water (ca 2,2l water) in een afgesloten recipiënt om verdamping te vermijden. 

Na 48 uur werd het geheel over een zeef gegoten en liet men het stro 15 minuten uitlekken. Door de 

bepaling van het drogestofgehalte vóór de verzadiging met water en het drogestofgehalte na het 

uitlekken kan het vochtopnemend vermogen per kg drogestof uitgedrukt worden. 

3 Resultaten 
Door omstandigheden konden de stro-opbrengstgegevens van de oogst van 2013 niet weerhouden 

worden. Hierdoor kan men enkel naar 2014 en 2015 refereren met betrekking tot de 

proefresultaten.  

3.1 Drogestofgehalte stro 

Figuren 1 en 2 geven een overzicht van het drogestofgehalte van het stro van zowel de tarwerassen 

als de triticalerassen op moment van oogst tot en met 72 u na oogst. In oogstjaar 2014 was het 

drogestofgehalte van het stro van de triticalerassen op het moment van oogsten merkelijk lager dan 

dit van de tarwerassen. Borodine behaalde in 2014 met 75 % drogestof als enige triticaleras het 

niveau van de tarwerassen. In 2015 is het verschil in drogestofgehalte tussen de tarwe- en 

triticalerassen geringer, maar de triticalerassen hebben gemiddeld nog steeds een lager 

drogestofgehalte. Echter 72 u na oogsten ligt voor beide oogstjaren het drogestofpercentage van 

zowel het triticale- als tarwestro op eenzelfde niveau. 



 

Figuur 1: Evolutie drogestofgehalte stro vanaf dorsen, 24 u na dorsen en 72 u na dorsen (2014) 

 

 

Figuur 2: Evolutie drogestofgehalte stro vanaf dorsen, 24 u na dorsen en 72 u na dorsen (2015) 



3.2 Stro-opbrengst en vochtopnemend vermogen 

In tabel 1 zijn de resultaten van de stro-opbrengst en het vochtopnemend vermogen van het stro 

weergegeven voor oogstjaren 2014 en 2015. Voor zowel 2014 als 2015 is de gemiddelde stro-

opbrengst van de triticalerassen met 5.20 ton/ha DS significant hoger dan de gemiddelde stro-

opbrengst van de tarwerassen (4.54 ton/ha DS). Dit valt te verklaren door de gemiddeld hogere 

gewaslengte van triticale in vergelijking met tarwe. De stro-opbrengst van de tarwerassen varieert 

onderling meer dan bij de triticalerassen. De kortere rassen Sokal en Sahara hebben allebei de 

laagste stro-opbrengst zowel in 2014 als 2015. De stro-opbrengst bij de triticalerassen varieert 

minder. Vuka en Remiko hebben als kortere rassen daarom niet steeds de laagste stro-opbrengst. 

In 2014 is het gemiddelde vochtopnemend vermogen van het triticalestro significant hoger dan het 

gemiddeld vochtopnemend vermogen van het tarwestro. In 2015 was het gemiddeld 

vochtopnemend vermogen van de triticalerassen hoger dan dat van de tarwerassen, maar dit kon 

echter niet significant worden aangetoond. Het absorberend vermogen van het stro van de diverse 

tarwerassen varieerde in 2014 opmerkelijk meer dan dat van de triticalerassen onderling. Het 

tarweras Sokal behaalt als enige het niveau van het absorberend vermogen van de triticalerassen. In 

2015 is er minder variatie in absorberend vermogen van het stro van zowel de tarwerassen als de 

triticalerassen. 

Tabel 1: Resultaten stro-opbrengst en vochtopnemend vermogen 

 

absorptie van water

(ton DS/ha) gemidd. (kg/kg DS) gemidd.

Elixer 4,76 4,96

Henrik 5,51 4,74

Sokal 3,97 5,11

Sahara 3,94 4,76

Borodine 5,81 5,31

Vuka 5,58 5,04

Joyce 5,03 5,04

Remiko 4,37 5,18

Elixer 5,48 4,89

Henrik 5,16 4,63

Sokal 4,23 4,91

Sahara 4,49 4,59

Borodine 6,12 4,84

Vuka 6,60 4,79

Joyce 7,15 4,77

Remiko 6,31 4,86
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effect van gewas triticale > tarwe  geen signif. verschil



4 Besluit 
Het drogestofgehalte van het stro van triticalerassen lag vooral in oogstjaar 2014 en in geringere 

mate in oogstjaar 2015 op moment van oogst lager dan dit van de tarwerassen. Echter 72 u na oogst 

lag het drogestofpercentage van zowel de triticalerassen als de tarwerassen op eenzelfde niveau.  

Zowel in oogstjaar 2014 als 2015 is de gemiddelde stro-opbrengst van de triticalerassen significant 

hoger dan de gemiddelde stro-opbrengst van de tarwerassen. Triticale heeft gemiddeld een langere 

gewaslengte dan tarwe. Stro-opbrengst van tarwerassen varieert onderling meer dan de stro-

opbrengst bij triticalerassen.  

In 2014 is het gemiddelde vochtopnemend vermogen van het triticalestro significant hoger dan het 

gemiddeld vochtopnemend vermogen van het tarwestro. Voor oogstjaar 2015 kon dit hoger 

absorberend vermogen van triticalestro niet statistisch significant aangetoond worden. Gemiddeld 

kan toch wel gesteld worden dat het stro op het vlak van waterabsorptie zeker niet inferieur is aan 

tarwe stro, wel in tegendeel. 

Voor de praktijk is het belangrijk dat een voldoende lange wachttijd tussen de oogst en het persen 

van het stro wordt gerespecteerd. Uitgaande van deze experimenten lijkt 72 uur voor triticale toch 

wel aangewezen, terwijl voor tarwe er na 24 uur al vaak een stabiel vochtgehalte wordt bekomen.  

Alles hangt natuurlijk af van de afrijping van het stro op het moment van de oogst. Wanneer de 

landbouwer hiermee rekening houdt, kan ook  triticale stro leveren van topkwaliteit. Triticale heeft 

bovendien op alle bodemtypes een hoog opbrengstpotentieel én een hogere stro-opbrengst versus 

tarwe. Op gemengde landbouwbedrijven en bij landbouwers die het stro goed kunnen valoriseren, 

houdt triticale vele troeven in. Eventuele misverstanden rond de kwaliteitsaspecten van het stro 

hoeven dan ook niet langer de keuze voor triticale in de weg te staan.  

 


