MAIS
ZADEN

Nieuwe hybriden
2022:

CELONG

FAO 250

CEGUT
FAO 260

We willen voor het
volgende seizoen
deze twee rassen onder de
aandacht brengen:

CEJOVE

FAO 260

CENTA
FAO 300

TOP SILAGE
Het merk voor de hybride met de hoogste
kwaliteit materiaal in snijmaïs hybriden. Ten
minste drie jaar toonde de testen een hoge
verteerbaarheid van de vezels (in vorm van
neutraal zuiverende vezel – NDF) en uitstekende opbrengst en voedingswaarde.
De testen werden uitgevoerd op levende dieren, door een onafhankelijk laboratorium en
onafhankelijke deskundigen.

Maïshybride krijgen
TOP SILAGE merk als:

Hogere droge stof opname (NDF verteerbaarheid verhoogd met 1 % betekent
een verhoogde inname van droge stof met
0,18 kg)

Verhoging van de melkproductie (NDF
verteerbaarheid verhoogd met 1 % en een
verhoogde inname van droge stof veroorzaakt door dit maakt een hogere melkproductie met 0,26 kg FCM)
Hogere kwaliteit van de melk
Betere gezondheid van runderen
Vermindering van kosten in verband
met de melkproductie

Hybride

FAO

Gebruik

Aanbevolen hoeveelheid
zaden per Ha

Hoogte
(cm)

Stevigheid

Koude

Droogte

Begin
ontwikkeling

Afrijping Opmerkingen

Korrelmaïs

Snijmaïs

90 000

100–105 000 250–270

GR

Erg vroeg ras voor korrel en snijmaïs

210

90–95 000

270–300

SR

Zeer hoge opbrengst met uitstekende
verteerbaarheid

220

85–95 000

260–300

GR

Hoge opbrengst en goede kwaliteit

220

85–95 000

260–280

GR

Uitstekend geschikt voor kuilvoer

230

85–90 000

260–290

SR

Uitstekend rendement van droge stof,
snel en vroeg rijpe

250–270

SR

Hoge rendement korrels met zeer hoog
zetmeelgehalte

85–90 000

260–290

SG

Hoge opbrengst en kwaliteit

ZEER VROEG

CEWEL
CEKOB
CEBESTO
CELUKA

180

VROEG

CEFOX
CESEXO
CEMAX 245
CELONG
CESONE

240

80–85 000

245
250

80 000

85–90 000

250–270

GR

Betrouwbare graan- en kuilvoer opbrengsten met snelle opdroging effecten

250

80 000

85–90 000

240–270

GR

Zeer hoge opbrengst potentieel van de
graanproductie en de bereiding van kuilvoer

260

80 000

80–85 000

260–280

GR

Hoog graangehalte, zeer energieke kuilvoer

85 000

270–310

GR

Hoge opbrengst droge stof met een hoog
kolfaandeel

85 000

270–300

GR

Hoge graan opbrengst, geschikt voor productie van kuilvoer

MIDDEN

CEGUT
CEMORA
CEKRAS

260
270

80 000

Afrijping v/d plant, SG - Stay Green, GR - Gelijk Rijpend, SR - Snel Rijpend

Dealer van OSEVA maïszaden voor Nederland en België
Gebr. Verkooyen Handelsmy BV is vanaf de
vijftiger jaren actief in de veehouderij en
akkerbouw.
Dat ondernemen en overleven niet van
zelf gaat hebben vele ondervonden. De
wereld wordt niet kleiner maar toegankelij
ker, ondernemers kijken verder dan de eigen
regio en weten steeds meer rechtstreeks de
weg te vinden naar de leverancier en daar
door scherper in te kopen.
Internet is daarvoor het medium om te
winkelen van huis uit www.maiszaad.com
In 2006 zijn wij in contact gekomen met
OSEVA maïszaden, die waren markten aan
het creëren in diverse landen. Het is ons
gelukt om een doelgroep te bereiken in
zowel Nederland als België.
Door de goede resultaten is er een stijgende
vraag naar OSEVA maïszaden ontstaan omdat
kwaliteit en prijs niet te evenaren zijn.

De vele informatie op internet, het bestellen
en levering wordt bij de klanten gezien als
duidelijk, klantvriendelijk en goed.
Daarom zijn wij vanaf januari 2009 aange
steld tot dealer van OSEVA maïszaden voor
Nederland en België, en verkopen recht
streeks aan telers, loonbedrijven en han
delaren.
Zaai OSEVA maïszaad naast uw huidige
maïszaad en overtuig u zelf voor het beste
resultaat.

Oseva Maïszaden
Daar boer je verder mee !!

OSEVA maïszaden daar boer je verder mee
Hebben wij ook uw interesse gewekt, kijk op
www.maiszaad.com
Daar vindt u hele uitgebreide informatie
van alle rassen en op deze site kunt u
ook bestellen of ons bestelformulier down
loaden.
Blijven er vragen over, bel of mail ons en wij
staan u graag te woord.

www.maiszaad.com

Voor meer informatie betreft verteerbaarheid en gebruik voor Biogas van onze mais rassen, zie onze website www.maiszaad.com

OSEVA MAISHYBRIDEN
WORDEN NU AL GETEELD
IN 24 EUROPESE LANDEN

OSEVA, a. s.

Potoční 1436, 696 81 Bzenec
Tsjechië
+420 518 395 210
info@oseva.eu
www.oseva.com

Dealer voor Nederland en België

Maïszaad.com

P/a Gebr. Verkooyen Handelsmy BV
Hokkenberg 8
4772 PD Langeweg

+ 31 (0)168–324 918
info@maiszaad.com
www.maiszaad.com

