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.

Anapolis
De gezondste opbrengsttopper

Baktarwe
Voertarwe
Vultarwe
Ras in

•Aanbevolen ras op aanbevelende Rassenlijst 2017
•Goede opbrengsten op noordelijke en zuidelijke
zeeklei
•Zeer gezond gewas

Eigenschappen
Korrelopbrengst
Stevigheid
Gezondheid
Vroegrijpheid
Aanbevolen ras op Aanbevelende Rassenlijst 2017
Anapolis is een tarweras voor de teelt van voertarwe met uitstekende resultaten op de Aanbevelende
Rassenlijst. Het middenvroege tarweras geeft, mede door de extra groeidagen, een goede opbrengst
en is betrouwbaar door zijn goede ziekteresistentie. Anapolis heeft een uitmuntende resistentie tegen
gele roest. Ook is het voor akkerbouwers die kiezen voor oogstspreiding een ideaal tarweras om te
zaaien in combinatie met een zeer vroeg ras als Porthus of Premio.
Goede opbrengsten op noordelijke en zuidelijke zeeklei
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Bron: Aanbevelende Rassenlijst wintertarwe voor 2017
Zeer gezond gewas
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