
 

Geachte teler en handelaar, 
 

De firma kan u zaaizaad aanbieden van de volgende wintertarwe rassen.     

RASSEN VAN DE BILT: 

STEREO:  stabiele bebaarde tarwe met goede tot zeer goede korrelopbrengst. Het ras is zeer 

gezond (onbehandeld 114) met een (midden-) vroege afrijping.  De plant is kort en stevig. 

Aanbevelende rassenlijst 2017: Vul tarwe 

BENNINGTON: Nieuw opgenomen in het vloersegment met zeer hoge 

korrelopbrengsten(behandeld 105). Het ras is midden-laat, heeft een korte 

plantlengte en zeer goede stevigheid. Het ras heeft goede ziekteresistenties.  

Aanbevelende rassenlijst 2017: Voer tarwe. 

MEETING: Biscuittarwe ras  met goede opbrengsten dat 3 jaar is beproef in het aanbevelende 
Nederlandse rassenonderzoek. De plant is kort en stoelt zeer goed uit. De 
ziektegevoeligheid is gemiddeld. Tarwe is geschikt voor levering voor biscuitmeel fabriek. 

Voor uitzaai 2018 adviseren we daarnaast ook de volgende rassen: 

BAKTARWE 

JULIUS:   Vertrouwd  ras, bewezen stabiel in bakkwaliteit. Het ras rijpt laat af. Het ras is lang, en 

heeft een zeer goede uitstoeling. 

REFORM :  Stevige plant met een  midden vroege  afrijping.  Het ras laat goede opbrengsten zien.  

MAALTARWE 

KWS TALENT: Nieuwkomer in het baksegment op de aanbevelende rassenlijst 2018. Een vroeg en 

productief ras. Het ras heeft lang stro en een gemiddelde stevigheid. Het is zeer gezond. 

BERGAMO:  Ras met goede wintervastheid. Het ras staat bekend om zijn lange en grove aren. Hoog 

productief  met name op de kleigronden en een midden-vroege afrijping. 

KELVIN:  Gezonde tarwe met goede stevigheid, heeft goede grond nodig. Aanbevolen wordt iets 

dikker te zaaien omdat het ras minder uitstoelt. Midden late afrijping. 

VOERTARWE 

BENCHMARK:   hoog productief ras met gemiddelde gezondheid. Lang stro type met goede   

   stevigheid en een gemiddelde afrijping. 
 

Standaard voorwaarden: 
- Ontsmetting met Beret Gold 

- Verpakking in 25 kg zak of 500 kg Big Bags 

- Vroeg bestel korting tot 1 oktober 2017 

- Af bedrijf/ geleverd 

 

Naast de genoemde hoofdrassen zijn ook de overige rassen leverbaar. Voor een advies op maat willen 
wij u graag vrijblijvend van dienst zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Van de Bilt zaden en vlas bv 
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