Wintertarwe
Voor een hoog saldo zijn rassen met een
hoge opbrengst, goede gezondheid en
stevigheid belangrijk. Daarnaast is een
ideale bakwaarde of brouwkwaliteit nodig
voor een vlotte afzet. Hiervoor test
Barenbrug jaarlijks honderden nieuwe
rassen van wintertarwe, zomertarwe en
zomergerst uit diverse vooraanstaande
Duits, Engelse en Franse
kweekprogramma's.

Bergamo
Vroege productieve wintertarwe
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•Betrouwbaar tarwe ras met brede praktijk ervaring
•Hoge opbrengst op kleigronden met een goed
hectolitergewicht
•Top kwaliteit – B kwaliteit baktarwe (klasse BPS)
•Goede eigenschappen van Bergamo
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Betrouwbaar tarwe ras met brede praktijk ervaring
Bergamo is een stevig en, door zijn goede ziekteresistentie, betrouwbaar tarweras. Het ras voelt zich
goed thuis op de kleigrond en valt op door zijn winterhardheid.
Hoge opbrengst op kleigronden met een goed hectoliter gewicht
Bij Proefbedrijf Ebelsheerd en Barenbrug Research scoort Bergamo jaar op jaar een zeer goede
opbrengst en hectolitergewicht. Zeker op de kleilocaties komt Bergamo boven de 12,5 ton per hectare.
.

Bron: Barenbrug Research. Locatie Lelystad Barenzahoeve klei, Colijnsplaat Proefboerderij De
Rusthoeve klei. Nieuw Beerta, proefboerderij Ebelsheerd.
Top kwaliteit – B kwaliteit Baktarwe (klasse BPS)
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Goede eigenschappen van Bergamo
De algemene ziekte resistentie van Bergamo is goed. Bergamo is een relatief korte en stevige tarwe.
Bergamo heeft een uitmuntende wintervastheid.
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