
Premio
Zeer vroege, hoogproductieve baktarwe

 
Topopbrengst 
Premio is een superproductieve baktarwe die sterke opgang maakt in West Europa. 
Zowel uit proeven als uit ervaringen van akkerbouwers blijkt dat de vroege Premio dit 
jaar fantastische opbrengsten geeft. 

Gemiddelde opbrengst over drie oogstjaren op drie locaties*

Lelystad  Colijnsplaat  Wageningen 

kg per ha relatief kg per ha relatief kg per ha relatief

Premio 11286 102   11775 100   6773 108
**100 = 11206 100   11769 100   6298 100

* Bron; Barenbrug Reserach. Locaties Lelystad Barenzahoeve klei oogst 09-11, Colijnsplaat,   Proefboerderij De 

Rusthoeve klei oogst 08-10, Wageningen WUR zand 08-10.

** = gemiddelde controlerassen 2008 Robigus, Anthus en Globus

 2009 Robigus, Anthus, Bristol, SW Tataros en Lincoln

 2010 Robigus, Anthus, SW Tataros en Lincoln

 2011 SW Tataros, Lincoln, Tabasco, Julius en Lear

 
Zeer vroeg rijp 
Premio is 7 tot 10 dagen vroeger rijp. De vroege afrijping was in zomer 2011 bijzonder 
in het voordeel van graantelers. Op de meeste plaatsen is Premio op de eerste dagen 
van augustus droog gedorsen voor de regenperiode. Dat gaf een besparing op 
droogkosten en ook de kwaliteit bleef hierdoor op een hoog niveau.  
De superproductieve baktarwe maakt daarom sterke opgang in West-Europa en is  
dit jaar met succes in Nederland geteeld.   
 
Superstevig 
Opvallend was ook de stevigheid van het gewas. Waar in veel streken door de zware 
regenval de tarwe legerde stond Premio nog goed overeind. Apart van Premio is dat de 
aren bij de afrijping recht blijven staan. Hierdoor droogt de korrel erg snel in de aar.  
Het voordeel is dat Premio na regen eerder gedorsen kon worden en tevens dat het ras 
geen last van schot heeft. 
 
Kwaliteit 
Opvallend zijn het hoge hectolitergewicht en de mooie grove korrels van deze 
wintertarwe. Ondanks zijn vroege afrijping is Premio weinig gevoelig voor schot. 
Daarnaast bezit het ras kwaliteitseigenschappen en wordt in Frankrijk en België in de 
hoogste klasse gewaardeerd. 
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Praktijk 
Premio geeft de beste resutlaten bij inzaai voor 20 november. Het ras is een bebaarde 
korte en zeer stevige tarwe. Bij intensieve teelt is een halmversteviger wel aan te raden. 
De algemene ziekteresistentie is goed. Afhankelijk van de teeltintensiviteit zijn 1 tot 2 
fungicidebespuiting nodig. 

Raseigenschappen Premio 
(Gebaseerd op waarnemingen Nederlandse proeven en gegevens van officieel Duits 
rassenonderzoek)

Premio

Stevigheid *****

Bruine Roest ****

Bladvlekken *****

Aarfusarium ***

Meeldauw ****

Gele roest ****
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