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 BENNINGTON
STEREO

In elk segment tarwe ontwikkeld  
met oog voor uw rendement
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Traditie in vlas en zaad sinds 1897
Van de Bilt zaden en vlas bv is een familiebedrijf in de agrarische sector met een unieke ketenstructuur. Sinds 1897 
produceert, verwerkt en verhandelt de firma landbouw (zaai-) zaden en vlasvezels over de gehele wereld. De relatie met 
haar producenten en haar klanten staat centraal. 

Van de Bilt zaden en vlas bv; uw partner voor teelt en verkoop 
van fijne oliehoudende zaden!
Bent u op zoek naar verbreding van uw bouwplan? Van de Bilt zaden en vlas bv heeft een aantal interessante alternatieve 
gewassen. Er wordt gewerkt met diverse types contracten zoals participatie contracten, teelt contracten met of zonder  
vaste prijs of open aankoopcontracten (‘uit de schuur’).

P.O. Box 16
4540 AA Sluiskil The Netherlands
Tel.  +31 (0)115 - 471 922 
Fax  +31 (0)115 - 472 229
E-mail: info@vandebiltzadenvlas.com

Blauwmaanzaad
• Laagdrempelig gewas
• Lage kostenstructuur
• Voorjaarsgewas met vroege oogst
• Voor zowel contractteler als vrije boer een interessant gewas.
• Laat het ons weten als u blauwmaanzaad teelt. Wij kopen ook vrije 

partijen af land of uit opslag. 

Teunisbloem
• Interessante teelt met leuk financieel potentieel
• Vaste afnameprijzen
• Voorkeur voor ‘warme vroege gronden’
• Lage financiële input voor de teler
• Gezonde afwisseling in het bouwplan
De markt voor dit gewas is groeiende; er is dus ruimte voor uitbreiding

Vezelvlas
• Ideale dekvrucht voor graszaad & karwij, te gebruiken  

voor de vergroening verplichting 
• Voorjaarsgewas, laat goede structuur na voor volgteelt
• Milieuvriendelijke teelt door minimale input van kunstmest 

en gewasbescherming
• Non Food markt, Agrificatie gewas
• Verruiming van uw bouwplan met een rustgewas
• Zorg en toewijding van de teelt geeft een meerwaarde
• Groeiende markt: sterke vraag naar vlasvezels
• Al diverse jaren goede marktomstandigheden
•  Financiële opbrengst uit 2 componenten: zaaizaad en vezel
• Vermeerdert geen aaltjes
• Teelt & oogstbegeleiding in de vorm van teeltkernen o.a. 

Tholen, West-Brabant, Flevoland, Zeeuws-Vlaanderen, 
Noord-Holland, Biesbosch, Noord- & Zuid-Beveland, 
Schouwen-Duivenland, Tholen en Walcheren

NIEUW: KWS EXTASE

Neem vrijblijvend contact op met onze firma!
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 LG Cambria 102 104 104 laat lang 7,5 7,0 6,0 6,0 8,5 7,5 7,5 8,0 6,0

LG Vertikal 104 104 102 laat gemiddeld 8,0 7,0 6,0 6,5 8,0 7,5 6,0 7,0 6,5

Stereo 100 98 99 midden-vroeg kort 8,0 7,0 7,0 7,0 7,5 9,0 6,0 8,0 7,0

Informer 100 103 102 zeer laat zeer lang 8,5 6,5 5,5 5,5 8,5 7,5 9,0 8,5 7,0

Kelvin 95 96 94 midden-vroeg lang 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 8,0 7,5 6,5

KWS Extase 102 102 104 vroeg gemiddeld 8,0 6,5 8,0 7,0 8,5 7,5 8,0 8,5 6,5

RGT Libravo 98 98 97 midden-vroeg gemiddeld 7,5 7,5 7,0 7,5 8,0 6,5 7,0 6,5 6,5

RGT Reform 97 97 98 midden gemiddeld 8,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,5 7,5 7,0 7,0

KWS Talent 104 105 105 vroeg zeer lang 7,5 6,5 7,5 7,0 8,0 8,0 7,5 7,0 7,0

WPB Calgary 100 101 101 vroeg gemiddeld 7,5 6,5 7,5 7,0 8,5 8,0 8,5 7,5 6,5

WPB Durant 103 102 102 midden-vroeg lang 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 8,5 9,0 8,0 7,0

Anapolis 99 98 98 midden gemiddeld 7,5 7,0 6,5 7,0 8,5 6,5 7,5 6,5 7,0

Benchmark 105 103 103 midden-vroeg lang 7,5 6,0 7,0 6,5 4,5 5,5 8,0 7,0 6,5

Bennington 103 103 102 midden gemiddeld 8,0 6,0 6,5 6,0 7,5 6,5 7,5 7,5 6,0

Campesino 99 98 102 zeer vroeg gemiddeld 7,5 6,5 8,0 7,5 7,5 8,5 9,0 7,5 6,5

Diantha 97 98 100 zeer laat lang 8,0 6,0 5,5 6,5 8,0 7,5 7,0 8,5 7,0

Gleam 105 106 103 midden zeer kort 8,0 6,5 6,5 7,0 7,5 6,0 6,5 7,0 6,0

Graham 99 100 100 vroeg kort 8,0 7,0 7,5 7,0 8,5 6,0 7,5 7,5 7,0

Henrik 97 97 98 midden zeer lang 7,0 6,5 6,5 7,5 8,0 6,5 7,5 7,0 7,0

Racoon 100 102 100 zeer laat lang 8,0 6,0 5,5 6,0 8,5 9,0 7,5 8,5 6,5

WPB Ebey 102 100 100 midden gemiddeld 7,5 7,0 6,5 6,5 8,5 8,5 8,5 7,5 7,0

Het zaaizaad van onze rassen is verkrijgbaar bij uw vaste zaaizaad leverancier.

 Van de Bilt zaden en vlas bv selecteerd wintertarwelijnen welke geschikt zijn voor de Nederlandse graanteelt uit kweekprogramma's van 
diverse Europese graanveredelaars. Alle rassen zijn beproefd voor de aanbevelende rassenlijst CSAR. Nieuw dit jaar is KWS EXTASE in het 
baktarwe segment. In het voersegment zit het ras BENNINGTON bij de toprassen van de aanbevelende rassenlijst. Het is afgelopen jaar op 
grote schaal succesvol geteeld door boeren door heel Nederland. Ook in het maal segment is de firma vertegenworodigd met het gezonde en 
stevige ras STEREO. Het vierde ras in het pakket van onze firma is MEETING, welke geschikt is voor de biscuitmeel maalderij. De goede 
resultaten van alle rassen hebben ervoor gezorgd dat beide rassen afgelopen jaar vollop zijn vermeerderd door heel Nederland, zodoende is er 
zaaizaad beschikbaar bij de Nederlandse handelaren. 

bron: CSAR aanbevelende rassenlijstRaseigenschappen wintertarwerassen gemiddelden van 2014/2019
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Landbouwkundige eigenschappen:
Uitstoeling Goed
Stevigheid Zeer goed
Bloei aar Zeer vroeg
Oogstijdstip Vroeg, vroege afrijping korrel
Dorsbaarheid Gemiddeld
Type grond Alle gronden

Ziektegevoeligheid:
Gele roest Weinig gevoelig
Bruine roest Gemiddeld
Meeldauw: Weinig gevoelig
Bladvlekkenziekte Weinig gevoelig
Fusarium in de aar Gemiddeld
Schot Gemiddeld

KWS EXTASE Vroege baktarwe op een hoger level

Met trots presenteren we u het ras KWS EXTASE, welke dit jaar nieuw op de Nederlandse Rassenlijst is verschenen. Het ras kenmerkt zich als 
AL ROUND wintertarwe ras, met goede resultaten van het zuidwesten tot het noordoosten van Nederland. De tarwe wordt ook in diverse landen 
buiten Nederland (oa. FR, UK, DK, BE) positief gewaardeerd door zijn rustieke maar goede opbrengsten in diverse teeltomstandigheden en zijn 
hoogwaardige bakkwaliteit.  Wij hopen met dit ras ook toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de Nederlandse graanteler.

Omschrijving plant:
Plantlengte Gemiddeld
Aar Normale aarlengte
Korrel Grovere korrel, hoog hectolitergewicht
Kwaliteit Baktarwe
 

KWS Extase  is een volwaardige baktarwe en onderscheidt zich in het baksegment door vroege afrijping en een goede gezondheid.  Dit in 
combinatie met het hogere opbrengstniveau zorgt ervoor dat het een ras is dat door elke teler met weinig risico’s geteeld kan worden en zijn 
opbrengsten vergelijkbaar zijn met rassen uit  het voersegment. Het ras is zeer stevig. De korrel heeft een goed hectolitergewicht en weinig 
gevoelig voor schot. De goede resistentie tegen gele roest en meeldauw i.c.m. vroegheid zorgt ervoor dat het ras ook goed geteeld kan worden 
op zandgronden en in de noordelijke tarweteelt gebieden.

BENNINGTON All-Round  stevige kilo knaller 

Omschrijving plant: 
Plantlengte Gemiddeld
Aar Normale aarlengte met mooi geschakelde korrel
Korrel Kleinere korrelgrootte
Kwaliteit Voertarwe

Bennington heeft al diverse jaren bewezen tot de best opbrengende tarwerassen te horen en wordt geteeld in alle gebieden, zowel op klei als 
zand grond.  Het is een korte tarweplant met een bovengemiddelde stevigheid  Het ras heeft uitstekende resistenties en is goed dorsbaar. Met 
deze tarwe kan elke teler een goede opbrengst behalen!

STEREO Gezonde vroege maaltarwe met zeer goede opbrengsten

Omschrijving plant: 
Plantlengte Kort tot  Normaal
Aar Bebaarde tarwehalm, Korte aar, veel aren per plant
Korrel Kleinere korrelgrootte, weinig gevoelig voor schot
Kwaliteit Maal tarwe

Stereo onderscheidt zich niet alleen met zijn vele bebaarde aren, maar ook met zijn zeer vroege afrijping.  Het ras geeft mooie, zeer gezonde 
en robuuste planten met een snelle begin ontwikkeling en flinke uitstoeling. Het ras kan zich goed herstellen na ganzenschade of een strengere 
winter. De aren dorsen goed en hebben een goede resistentie tegen schot. De plant heeft stabiele opbrengst die door zijn goede gezondheid 
weinig beïnvloedt wordt door ziektes en minder strikte bespuiting tolereert. Het ras is hierdoor ook geschikt om op zandgronden of lichtere 
kleigronden geteeld te worden. Groeiregulatie bespuitingen hoeven vaak niet maximaal ingezet te worden.

Landbouwkundige eigenschappen:
Uitstoeling Goed
Stevigheid Zeer goed
Bloei aar Vroeg
Oogstijdstip Vroeg
Dorsbaarheid Goed
Type grond o.a. Zand/ (lichte) klei

Ziektegevoeligheid:
Gele roest Gemiddeld
Bruine roest Weinig gevoelig
Meeldauw Normaal tot gevoelig
Bladvlekkenziekte Weinig gevoelig
Fusarium in de aar Weinig gevoelig
Schot Weinig gevoelig

Van de Bilt zaden en vlas bv selecteert wintertarwelijnen welke geschikt zijn voor de Nederlandse 
graanteelt uit kweekprogramma’s van diverse Europese graanveredelaars. De lijnen worden 
geselecteert onder diverse omstandigheden waarbij het accent ligt op stabiliteit bij diverse grondtypen 
en gezondheid. Dit laatste wordt getest op proefvelden waarbij niet gespoten wordt met fungiciden 
en groeiregulators. Alle rassen zijn beproefd voor de aanbevelende rassenlijst CSAR. Nieuw dit 
jaar is KWS EXTASE in het baktarwe segment. In het voersegment zit het ras BENNINGTON bij 
de toprassen van de aanbevelende rassenlijst. Het is afgelopen jaar op grote schaal succesvol 
geteeld door boeren door heel Nederland. Ook in het maal segment is de firma vertegenworodigd 
met het gezonde en stevige ras STEREO. Het vierde ras in het pakket van onze firma is MEETING, 
welke geschikt is voor de biscuitmeel maalderij. De goede resultaten van alle rassen hebben ervoor 
gezorgd dat alle rassen afgelopen jaar volop zijn vermeerderd door heel Nederland, zodoende is er 
zaaizaad beschikbaar bij de Nederlandse handelaren. 

Het zaaizaad van onze rassen is verkrijgbaar 
bij uw vaste zaaizaad leverancier.

Landbouwkundige eigenschappen:
Uitstoeling Goed
Stevigheid Zeer goed
Vroegheid aar Midden- Laat
Vroegrijpheid Midden- Laat
Dorsbaarheid Goed
Type Grond:  Alle gronden

Ziektegevoeligheid:
Gele roest Gemiddeld
Bruine roest Normaal tot gevoelig
Meeldauw Gemiddeld tot goed
Bladvlekkenziekte Gemiddeld tot goed
Fusarium in de aar Normaal tot gevoelig
Schot Gevoelig tot Gemiddeld
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