Persbericht:

Maes Seeds lanceert een nieuw kwaliteitslabel.

Kortrijk, 7/2/2020

Het zaad veredelingsbedrijf NV Roger Maes uit Kortrijk België heeft beslist om bij de levering van zijn
hybride prei zaden voortaan een vernieuwd kwaliteitslabel toe te voegen. Op dit label zal naast de
kiemkracht van het ISTA label ook de kiemenergie toegevoegd worden. Hiermee krijgen de plantenkwekers
nog een betere garantie van de kiemeigenschappen van de zaden.

Francis Maes, gedelegeerd bestuurder van NV Roger Maes: “Traditioneel leveren producenten van zaden
een ISTA formulier met vermelding van de kiemkracht. De kiemkracht wordt in procent uitgedrukt en geeft
een goede aanduiding van de kwaliteit van de geleverde zaden. Dit is echter nog niet voldoende voor de
plantenkweker om zeker te zijn dat hij een geslaagde teelt zal hebben. Het is belangrijk om ook de
kiemenergie van de zaden te kennen. De kiemenergie geeft aan hoeveel kracht de zaden hebben om
gezond door te groeien tot volwaardige planten. Als veredelaar en producent van hybride prei zaden hebben
wij beslist om onze zaden zowel te testen op kiemkracht als op kiemenergie. Het testen gebeurt door op
verschillende tijdstippen na het te kiemen leggen van de zaadjes de jonge plantjes te beoordelen. De
kiemkracht en de kiemenergie zullen vermeld staan op het nieuwe label op onze verpakkingen. Wij willen
hiermee een nieuwe kwaliteitsstandaard zetten in de markt de plantenkwekers. Bij de bevoegde instanties
hebben wij dan ook het voorstel gedaan om deze kiemenergie waarde te laten opnemen in een vernieuwde
versie van het ISTA label.”

Over NV Roger Maes:
NV Roger Maes is het enige Belgische bedrijf dat actief is in de zaadveredeling in de tuinbouw. De producten worden op
de markt gebracht onder de merkennaam Maes Seeds. NV Roger Maes helpt professionele tuinders wereldwijd door
zowel hybride als OP kweekvarianten te ontwikkelen voor het oogsten van hoogwaardige groenten. Specialiteiten zijn
prei, knolselder, groene selder, schorseneren, rucola, kervel, grondwitloof, stengelui, knoflook, struikbonen en veldsla.
Voor de kruiden zijn dat koriander, dille en basilicum. Recent is NV Roger Maes ook gestart met het omzetten van zijn
producten gamma naar biologische teelt. De eerste leveringen van biologische zaden zullen nog in 2020 plaats vinden.
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