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Met het toenemend aantal zachte winters ligt schade door 

het Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV), ook bekend als het 

gerstevergelingsvirus, voortdurend op de loer. Overgebracht 

door luizen, kan het virus voor serieuze opbrengstderving 

zorgen op de 11.180 ha wintergerst die Nederland telt. Door 

de ban van neonicotinoïden in de gewasbescherming neemt 

de luizendruk (ook vanuit andere gewassen) alleen maar toe 

en dit is een bedreiging voor de gerstteelt. Tot de introductie 

van Rafaela wintergerst met BYDV-resistentie waren er geen 

andere alternatieven dan chemische zaadbehandeling of 

bespuiting met insecticiden. Limagrain is erin geslaagd om via 

natuurlijke weg een genetische resistentie tegen het gerste-

vergelingsvirus in te kruisen. Sinds najaar 2016 is Rafaela het 

enige ras in Nederland dat over deze natuurlijke resistentie 

beschikt! De belagers krijgen geen vat op de gerstplanten, het 

gewas blijft groen en is het hele groeiseizoen beschermd.  

 

Rafaela heeft zijn unieke resistentie te danken aan jarenlange 

inspanningen van onze veredelaars. Daarbij was de uitdaging 

om ook de korrelopbrengst op niveau te houden. 

 

Onderstaande illustratie graanveredeling geeft de transitie van 

heel veel kleine veldjes met elk een ander genotype naar één 

ras met een groot areaal weer. Hier gaat gemakkelijk 12 jaar 

overheen en zijn zeer veel manuren en hoge kosten mee 

gemoeid. Dit maakt het extra uniek dat een ras een natuurlijk 

ingekruiste resistentie én een bovengemiddelde opbrengst 

heeft! Rafaela wordt verbouwd in de Benelux, United Kingdom 

en Frankrijk. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe draagt het initiatief bij aan de 4P’s? 

 

Planet 

• De innovatie maakt chemische zaadbehandelingen of lui-

zenbespuitingen overbodig, dus een welkome oplossing voor 

een landbouw (maatschappij) die steeds minder inzet op 

chemische gewasbescherming. 

• Het telen en bespuiten van zieke gerstgewassen wordt een 

halt toegeroepen; een gezond gewas maakt bovendien opti-

maal gebruik van zijn resources. 

• Geen emissie van insecticiden meer naar het milieu, dit 

komt de biodiversiteit en waterkwaliteit ten goede. 

 

Profit 

• Hoger saldo door serieuze kostenbesparingen in de teelt; de 

aankoop van gewasbeschermingsmiddelen/ontsmet zaad ter 

beheersing van het gerstevergelingsvirus is immers niet meer 

nodig en de tijdsbesparing door het achterwege blijven van 

bespuitingen en de daaraan voorafgaande luizencontroles 

doen de arbeidskosten flink dalen. 

• Door extra vroege zaai is een langer groeiseizoen mogelijk, 

dus hogere opbrengst. 

• Aanmerkelijke verkleining van het teeltrisico, want ook bij 

regelmatig controleren kan een bespuiting toch te laat zijn 

omdat een luizenvlucht net daarvoor de gerstplanten al heeft 

geïnfecteerd, dan is er niets meer aan te doen en kost het 

opbrengst. 

 

People 

• Een alternatief voor chemische zaadbehandeling / bespuitin-

gen zijn vanuit het oogpunt van persoonlijke veiligheid en 

gezondheid (teler, loonwerker, maar ook onze eigen mede-

werkers) een belangrijke stap vooruit. 

• De innovatie maakt het de teler makkelijker, het kost 

hem/haar minder moeite/inspanning  

• Verder zorgt het product voor meer opbrengstzekerheid, dus 

minder stress voor de teler. 

 

Pleasure 

• Een gezond gewas geeft extra voldoening voor een gerstteler 

en frisse uitstraling voor voorbijgangers. 

• Minder scepsis en meer geloof in de ontwikkeling van pas-

sende alternatieven inzake de neonicotinoïden-discussie. 

 

Rafaela wintergerst met natuurlijke BYDV-resistentie 

maakt gewasbescherming tegen het gerstevergelingsvirus in 

één klap overbodig. Daarmee draagt deze innovatie in belang-

rijke mate bij aan de verduurzaming van de graanteelt, het 

rendement (en de uitstraling) van het akkerbouwbedrijf en het 

welzijn van mens en dier. 


