Persbericht:

Maes Seeds verankert zijn samenwerking voor de veredeling van
preizaden.

Kortrijk, 22/5/2020

Het zaad veredelingsbedrijf NV Roger Maes uit Kortrijk België heeft de jarenlange samenwerking met zijn
partners voor de ontwikkeling van nieuwe prei hybride zaden en voor de productie van bulbil planten
bestendigd in een principe akkoord. Hierdoor wordt de continuïteit van de verdere ontwikkelingen van prei
hybriden van NV Roger Maes gegarandeerd.

Francis Maes, gedelegeerd bestuurder van NV Roger Maes: “NV Roger Maes is één van de acht
bedrijven in de wereld die actief is in de veredeling van prei hybriden. De producten worden op de
markt gecommercialiseerd onder de merkennaam Maes Seeds. De ontwikkeling van nieuwe prei
hybriden is een kapitaal intensief en jarenlang proces waarvoor een specifieke kennis vereist is.
Reeds vele jaren werken wij tezamen met een het universitair onderzoek labo van Ugent in België
voor de ontwikkeling van ziekteresistente prei hybriden. In Italië hebben we een zeer nauwe
samenwerking met het bedrijf Ziosi voor het kweken van bulbil planten. Deze klonen van de
moederplanten zijn nodig voor het opstarten van de massaproductie van de zaden. De
samenwerkingen zijn van strategisch belang voor NV Roger Maes. Om de continuïteit van deze
ontwikkelingen te garanderen heeft NV Roger Maes met deze 2 strategische partners een
principeovereenkomst gesloten waarbij zij zich engageren om in de toekomst verder de nieuwe
ontwikkelingen van prei hybriden te ondersteunen. Hiermee kunnen wij de continuïteit van het
veredelingsprogramma bij NV Roger Maes garanderen.”

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, peterselie, 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.

Voor verdere informatie:
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