Persbericht:

Maes Seeds brengt de nieuwe generatie prei hybriden op de markt.

Kortrijk, 4/1/2021

Het zaad veredelingsbedrijf NV Roger Maes uit Kortrijk België brengt een aantal nieuwe variëteiten van prei
hybriden op de markt.
De planten van deze nieuwe generatie prei hybriden zijn uniformer, hebben een hoger soortelijk gewicht, zijn
resistenter tegen ziekten, groeien opgericht, zijn donker van blad, hebben weinig overgang en zijn
gemakkelijk de schonen. Daardoor bieden deze nieuwe generatie van prei hybriden een antwoord op de
steeds hogere vereisten die de markt aan de zaadtelers stelt. Deze variëteiten bieden een universeel
aanbod voor zomer, herfst en winter, zowel voor de verse markt als de industrie.

HY 052 MAKO-FLAM F1
Een variëteit voor zomer en herfst teelt.




Kenmerkend zijn de lange schacht lengte, de goede opbrengst, opgerichte groei, mooie blauwe
bladkleur, nagenoeg geen overgang en gemakkelijk te schonen.
Kan reeds geoogst worden in de zomer vanaf juli tot 20 november voor de verse markt en tot begin
december voor de industrie.
Bij 14 dagen vroeger planten voor oogst in de herfst gelijkwaardig aan de ‘referentie concurrent’.

HY 014 MAKO-POWER F1
Een variëteit voor herfst en winter teelt.



Mako-Power F1 mag ook laat geplant worden van 15 juli tot 5 augustus
Oogsten in april, goed bestand tegen vorst.

HY 051 MAKO-BELLO F1
Een variëteit voor late herfst en vroege winter teelt.



Geschikt om te busselen
Oogsten van december tot februari

NV Roger Maes
‘t Hoge 61, BE 8500 Kortrijk Belgium
EG- plantenpaspoort: 100897
BTW: BE 0436 993 908
Tel: +32 (0)56 218181 - Mobile: +32 (0)475 431557 - Fax: +32 (0)56 201870
Email: info@nvrogermaes.be
1/2
www.nvrogermaes.be

HY 069 MAKO-BLUE F1
Een variëteit voor late herfst en vroege winter teelt.




Zeer goede opbrengst
Minder dik maar een hoger soortelijk gewicht
Oogsten van december tot begin maart

HY 024 MAKO-DEVIL F1
Een variëteit voor late winter teelt.




Zeer soepel blad dat bijna nooit kraakt
Oogsten in maart en april
In rijpe toestand kan de plant langer blijven staan.

HY 039 MAKO-SENNA F1
Een variëteit voor winter teelt, zowel voor de verse markt als de industrie




Winterras voor vlugge hergroei
Kan in goede preigrond het eerst geoogst worden
Oogsten in maart en april

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. Reeds jaren ontwikkelen wij continue nieuwe prei
hybriden die tegemoet komen aan de steeds strengere vereisten en hogere behoeften van de moderne
landbouwteelt. Om dit te realiseren werken wij samen met strategische partners. Dit zijn onder andere het
universitair labo van Ugent in België voor de ontwikkeling van ziekteresistente prei hybriden, een bedrijf dat
gespecialiseerd is in het kweken van bulbil planten en een aantal partners die voor ons de vermeerdering
van de zaden verzorgen. Op deze manier creeren wij toegevoegde waarde voor onze klanten.”

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 zijn reeds in 2020 gestart.

Voor verdere informatie:
Francis Maes, gedelegeerd bestuurder NV Roger Maes, Contact: francis@nvrogermaes.be
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