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 10 tot 20% meer korrel (=voederwaardeopbrengst) per hectare
 Tijdige afrijping dankzij de zeer vroege korrel
 Zeer goede landbouwkundige eigenschappen

Nu KWS-maïszaad bestellen
Het is nu extra aantrekkelijk voor u als teler om gebruik te maken van de KWS 
VROEGBESTELKORTING. Wanneer u voor 31 december 2020 maïszaad van een ras 
uit onderstaande groep van topmaïsrassen bestelt, ontvangt u 5,- euro korting per 
bestelde eenheid.

LET OP: de actie is strikt aan regels gebonden
Voor alle vroegbestellingen geldt dat deze niet kunnen worden afbesteld.
U kunt bestellen bij uw KWS-maïszaadleverancier (zorg wel dat hij uw bestelling 
voor 31 december 2020 aan ons doorgeeft), uw KWS-adviseur of snel en eenvoudig 
op www.kwsmaiszaad.com.

De vroegbestelkorting geldt uitsluitend op de volgende maïsrassen:
Autens (FAO 180), Prixdor (FAO 190), Stabil (FAO 190), Papageno (FAO 200), 
Benedictio (FAO 220), Megusto (FAO 220), Ricardinio (FAO 220), Genialis (FAO 230), 
Johaninio (FAO 230), Corazon (FAO 235), Figaro (FAO 240) en Millesim (FAO 240).

De beste maïs voor de beste prijs!

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

Voor meer informatie:
Tel. B +32-(0)3-449 02 20
Tel. NL +31-(0)76 50 30 003
www.kwsbenelux.com

Uw KWS-maïszaad 
vroeg bestellen loont

Profiteer nu!  

5,- euro 
korting tot  

31 december



Vroegbestelactie 
De maïsproefvelden zijn geoogst. De resultaten van de verschillende maïsrassen 
presenteren we nu graag aan u.
Voorafgaand aan de levering van maïszaad vinden veel handelingen plaats. Om u 
de zekerheid te geven dat het door u gewenste maïsras op tijd bij u geleverd wordt, 
is het belangrijk om tijdig te weten wat uw wensen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de keuze voor een bepaalde zaadbehandeling. Zo heeft KWS de gelegenheid 
om alles op tijd te prepareren.

5 euro korting bij bestelling voor 31 december 2020
Voor u zijn er geen extra verplichtingen. U moet voorafgaand aan levering niets 
betalen. U bent zeker van levering tegen de best mogelijke prijs. Bij bestelling 
voor 31 december 2020 ontvangt u een vroegbestelkorting van 5 € per bestel-
de  eenheid KWS-maïszaad. Bij bestelling tussen 1 januari en 1 februari 2021 
 ontvangt u een korting van 3 euro per bestelde eenheid. Dit geldt voor de rassen 
 AUTENS, PRIXDOR, STABIL, PAPAGENO, BENEDICTIO, MEGUSTO, RICARDINIO, 
 GENIALIS, JOHANINIO, CORAZON, FIGARO en MILLESIM.

Wat vragen wij u te doen
 U kunt uw bestelling doorgeven aan uw leverancier van KWS-maïszaden of   

 uw KWS-adviseur. Deze dient er dan voor te zorgen dat de bestelling uiterlijk 
 31 december 2020 bij KWS binnen is.
 Ook kunt u uw bestelling snel en eenvoudig plaatsen op www.kwsmaiszaad.com

Criteria voor de beste maïsrassenkeuze 
 Kies voor een passende vroegrijpheid op basis van de korrel
 Kies voor een ras met de hoogste voederwaardeopbrengst (= korrelopbrengst)  

 in de door u gekozen vroegrijpheidsklasse
 Kies voor stay green als uiting van oogstzekerheid
 Laat u deskundig adviseren door uw regionale KWS-adviseur



96
92

94

96

98

100

102

104

106

100 = 13,04 ton/ha (14% vocht)
100 = 69,8 %

100 = Proefgemiddelde
C = Concurrentras

Bron: KWS Benelux korrelmaïs 2018-2019 (n=15)
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 Korrelopbrengst (=voederwaardeopbrengst) van korrel- en silomaïsrassen in relatie tot korrelrijpheid
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KWS-maïszaadbehandelingen

De ervaringen van telers van KWS-maïsrassen komen overeen met de proefveld-
resultaten. Dit zegt heel veel over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de rassen. 
Ook voor groeiseizoen 2021 onderscheiden KWS-maïsrassen zich in korrelvroeg-
rijpheid en voederwaardeopbrengst op basis van de korrel.

De resultaten spreken weer voor zich 

Kiem- en bodemschimmels

Voor een afdoende bescherming tegen kiem- en bodemschimmels is maïszaad van 
alle KWS-maïsrassen standaard met REDIGO M behandeld.

Vogelvraat

KWS levert op maïszaad van alle KWS-maïsrassen INITIO BIRD PROTECT
 Effectief afweermiddel tegen vogelvraat
 Bevat alle ingrediënten voor een vlotte kieming en jeugdgroei

Ritnaalden

FORCE 20CS is in 2021 beschikbaar op een aantal speciaal geselec teerde 
top-maïsrassen van KWS om schade door de ritnaald zoveel als mogelijk tegen 
te gaan. Om zeker te zijn van levering is het wel belangrijk om vroegtijdig het 
 behandelde maïszaad te bestellen.


