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.

Porthus
Het vroegste tarweras mét een
topopbrengst
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•De vroegste met een topopbrengst
•Uitstekende opbrengsten
•Kort en gezond gewas
•Kwaliteit tarwe met stabiele resultaten
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De vroegste tarwe met een topopbrengst
Door de combinatie vroeg rijp én zeer hoge opbrengst is Porthus een uniek maal-voertarweras voor
Nederlandse akkerbouwers. Het nieuwe ras is allround inzetbaar en presteert uitstekend op alle
grondsoorten.
Opbrengst
In landelijke en regionale proefvelden toonde Porthus een uitstekende opbrengst. In onbespoten
proeven scoorde het Porthus een gemiddelde opbrengst van 10.230 kg per ha, in bespoten proeven
lag dit gemiddelde nog iets hoger n.l. 12.021 kilo per hectare. Wilt u de regionale opbrengstcijfers uit
uw eigen regio, dan verwijzen wij u naar uw zaaizaadleverancier.
Landbouwkundig
Porthus is een lang en zeer stevig gewas. Het gewas is geschikt om op alle normale zaaitijden te
zaaien, echter bij late inzaai moet voor een goed resultaat de zaaizaaidhoeveelheid verhoogd
worden. Porthus is een van de weinige rassen die zeer hoog scoort op resistentie tegen gele roest, aar
fusarium en bladvlekkenziekte; de drie meest kwetsbare ziektes voor tarwe. De resistentie tegen
meeldauw is iets lager.

Barenbrug Holland BV • Stationsstraat 40 • 6515 AB Nijmegen • Netherlands • www.barenbrug.nl

Scan code voor méér info

Kwaliteit

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.

Baktarwe
Voertarwe
Vultarwe
Ras in

Eigenschappen
Korrelopbrengst
Stevigheid
Gezondheid
Vroegrijpheid
Kwaliteit

Bron: Twee jaar onderzoek cijfers Aanbevelende Rassenlijst wintertarwe voor 2016.
Kort en gezond gewas
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