
 
 

 

 

 
 

KWS EXTASE:  
Opbrengst in hogere sferen 

RASBESCHRIJVING 
Ter opname registratie Nationale rassenlijst 2019, Aanbevelende Rassenlijst 2020 
Ingeschreven France- Zone Nord 2017 
 
Onderzoek code: MH15-39  Veredelaar: KWS Momont 
 
KWS EXTASE is een ras met  een zeer goed opbrengst potentieel in de groep vroege- 
middevroege afrijping, in het kwaliteitsegment baktarwe. De tarweplant is een normaal lengte 
stro type en beschikt over een zeer goede stevigheid.  Het ras beschikt over een zeer breed 
resistentie spectrum waarbij de resistentie tegen Gele roest, Meeldauw en 
bladvlekkenziekte uitstekend is. Deze combinatie zorgt voor een  zeer hoog opbrengst 
potentieel wat bevestigd wordt in vele proeven en vermeerderingen.  Het ras wordt op al op 
grote schaal vermeerdert in Frankrijk en in diverse Europese lande beproefd voor de diverse 
aanbevelende rassenlijsten.  

 
OPBRENGST 
KWS EXTASE laat zeer hoge stabiele opbrengsten zien in alle type gronden, Het ras is zeer 
geschikt voor alle teeltgebieden, ook voor de Centrale en noordelijke regio’s vanwege de 
vroegere afrijping. 
 

. Opbrengst  2017 
(zonder/ met 
ziektebestrijding) 

Noordelijke zeeklei 112/106 
Centrale zeeklei 120/106 
Zuidwestelijke 
zeeklei 

105/103 

CSAR onderzoek 2018: gemiddelde resultaten over de jaren 2012-2017 uitgevoerd door PPO Lelystad 
 

INFO 
WINTERTARWE 



 
 

              
 
KWALITEIT (voorlopig) 

 Baktarwe: testresultaten in bakonderzoek 2017 ppo Lelystad   
bakkwaliteit (volume) (Bak), Deegkwaliteit (Bak) en Zelynwaarde (Bak) 

 BPS kwaliteit (CTPS & ARVALIS Frankrijk) 

 Valgetal: 8.5/ hardheid: 7.0/ Eiwitgehalte: 7.0 

 Goed hectoliter gewicht 

 
LANDBOUWKUNDIGE EIGENSCHAPPEN. 

 Vroege bloei van de aar 

 Midden vroege oogstperiode 

 Kort stro type 

 Goede stevigheid & weinig gevoelig voor schot 

 Zeer goede resistentie tegen Gele roest, bladvlekkenziekte en meeldauw 

 Goede resistentie tegen Bruine roest 

 Voldoende resistentie tegen fusarium 

 Dorst goed 
 
 

Gezonde 
tarweteelt 

   

Lengte stro (rel) 95  Fusarium in de aar 6.5 
Stevigheid 8.5 Bladvlekkenziekte 8.5 
Vroegheid aar 8.0 Meeldauw 8.5 
Vroegrijpheid 7.0 Bruine roest 7.5 
  Gele roest 8.5 
  Schot 7.0 
    

CSAR onderzoek 2018: gemiddelde resultaten over de jaren 2015-2018 uitgevoerd door PPO Lelystad 
 
 
  

TEELT 
KWS Extase kan geteeld worden volgens de gangbare teeltmethoden. Enkele opmerkingen: 

 Het ras stoelt voldoende uit, waardoor eventuele uitwintering/ dunne stand goed 
gecompenseerd wordt. De gebruikelijke hoeveelheid zaaizaad kan gebruikt worden. 

 Bemesting kan uitgevoerd worden volgens de normale werkwijze, zeer stevig ras 

 Het ras heeft goede ziekteresistenties en kan daardoor op de traditionele wijze behandelt 
worden. 

 
 

MEER INFORMATIE 
Vraag vrijblijvend naar beschikbaarheid, leveringscondities & vermeerdering 

 
Van de Bilt zaden en vlas bv www.vandebiltzadenvlas.com  
Contact: tel. +31 115 471922 info@vandebiltzadenvlas.com 

http://www.vandebiltzadenvlas.com/


 

 


