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Bescherm uw maïsgewas
door een juiste zaadbehandeling

SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856

Alle zaden hebben het recht om
volwaardige planten te worden

Kiem- en bodemschimmels
Zeker in een koud en nat voorjaar is
maïszaad gevoelig voor aantasting
door kiem- en bodemschimmels en
kan een minder goede opkomst het
gevolg zijn.

KWS biedt u het komende maïsteeltseizoen
doeltreffende producten tegen aantasting
door kiem- en bodemschimmels, ritnaalden
en vogelvraat.

Vogelvraat

Early Vigour

Vogelvraat kan regionaal grote schade
veroorzaken. Maïszaad en soms zelfs hele
planten worden uit de grond gepikt.

Early Boost Factor

Ritnaalden
Schade door de ritnaald treedt met name de eerste 4 jaar op na het scheuren van
grasland dat bestemd is voor maïsteelt. De problemen zijn vaak het grootst in het
2e en 3e jaar, maar kunnen ook meteen al in het 1e jaar na het scheuren voorkomen.
De schade toont zich door plantwegval. De plant wordt bij de plantvoet geheel of
gedeeltelijk doorboord.
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KWS GREEN HOUSE and CLIMATE CHAMBER TRIALS
Plants weight green house*

Gewicht planten na koudestress-proef**

KWS levert nu op maïszaad
van alle
470
KWS-maïsrassen INITIO BIRD +12%
PROTECT

20
Gewicht in g/30 planten

Weight in g/30 plants

460
Effectief afweermiddel
450 tegen vogelvraat
440
Bevat alle ingrediënten
voor een vlotte kieming
430
Bevordert wortelgezondheid
en fosfaatopname
420
Vermindert koudestress-symptomen
410
Bevordert een snelle groei naar het 		
400
4-6 bladstadium
390
380

+16%
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De verschillende maïszaadbehandelingen op een rij
INITIO

15
INITIO

onbehandeld

BIRD PROTECT

onbehandeld
SCHADEBEELD

REDIGO M

* KWS trials: fresh weight, plants harvested after 5 weeks in greenhouse.
** KWS trials: fresh weight, plants harvested after 5 weeks in cold chamber 12°C.

Gemiddelde beginontwikkeling geteste planten

Een vlottere INITIO
beginontwikkeling!*
- KWS Seed Technologies

Emergence after 10 days cold chamber (12°C)
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Untreated

Het middel SONIDO is ook in 2020 beschikbaar op een aantal speciaal geselecteerde
top-maïsrassen van KWS om schade door de
ritnaald zoveel als mogelijk tegen te
gaan. Om zeker te zijn van levering is
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A better start! – Germination Results Early Boost Factor
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Voor een afdoende bescherming is
maïszaad van alle KWS-maïsrassen
standaard met REDIGO M behandeld.
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Preventieve maatregelen bij de zaai van maïs
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Source: KWS cold chamber trials 2019

*Bron: KWS, koudetest proeven 2019
**Bron: KWS, planten gewogen na een koudetest van 5 weken bij een temperatuur van 12°C

CONTROL

ONBEHANDELD

Zorg voor een vlak zaaibed
Zaai bij een bodemtemperatuur op zaaidiepte vanaf 10°C
Kies voor KWS-maïsrassen omwille van de vlotte beginontwikkeling
Dien bij de zaai, indien mogelijk, een rijenmeststof toe

