
MAS 15P COLISEE TELEXX 

ZEER VROEG & LEGERVAST DUBBELDOEL + NR 1 ZETMEEL 

Kweker : KWS 
 
• Beste opbrengst  in korrel  
• Goede jeugdgroei 
• Kan ook perfect als kuilmaïs 

• Top in CIPF en rassenlijst 

Kweker : MAISADOUR 
 
• Top in korrel en vroegrijpheid 
• Zeer goede legervastheid 
• Zeer goede jeugdgroei 
• Bewezen in de praktijk 
 

BEWEZEN ZEKERHEID 

Kweker : RAGT 
 
• De referentie in de korrel 
• Zeer legervast  
• Goed fusariumresistent 
• Jaar op jaar  topopbrengsten 

Foto MAS 15P op 2 december 2013 

CIPF 2013 : Sebasto en Telexx : super-opbrengst en super-legervast ! 



maïs gamma 
2015 

korrelmaïs rassen 
bewezen in proeven én praktijk 

oogstzeker = legervast 

NUMERO SEBASTO 

TOP OPBRENGST - LEGERVAST 

Kweker : KWS 
 
• Topper in korrelopbrenst 
• Perfect legervast -geen fusarium 
• Bevestigt ieder jaar opnieuw 
• Kan ook als zetmeelmais 

ZEER HOOG RENDEMENT 

Mandataris : PHILIP SEEDS 
 
• Voor CCM of dubbeldoel 
• Goede legervastheid 
• Hoge  ht- tolerantie 
• Zeer goede CIPF resultaten 

SY QUARTZ 

LEGERVASTE CCM/KORREL 

Kweker : SYNGENTA 
 
• Hoge korrel/ccm-opbrengsten 
• Hoge vem en zetmeelinhoud 
• Gezond , stevig gewas 
• Goede fusarium resistentie 
 

Ondanks alle  zorgvuldigheid waarmee de cijfers tot stand zijn gekomen, is Pauwels Luc nv  
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door eventuele onjuistheden in de info of tabellen 



Kweker : SYNGENTA 
 
• De hoogste maisopbrengsten 
• Zeer massale, lange plant 
• Vlotte jeugdgroei 
• Correcte voederwaarde 
• Praktijktopper in Vlaanderen 
 

SY KAIRO 

TOPPER PRAKTIJK & CIPF 

Kweker : LIMAGRAIN 
 
• Massale VEM maïs 
• n°1 cipf2013 : 104,7 kvem/ha 
• Goed kolfaandeel 
• Zeer goede voederwaarde 
 

LG30.232 

NIEUWE VEM-TOPPER 

nieuw 

SY MADRAS 

OPBRENGST+VERTEERBAAR 

SY ALTITUDE 

OPBRENGST+VERTEERBAAR 

nieuw nieuw 
Kweker : SYNGENTA 
 
• Top CIPF & nieuw op rassenlijst 
• Perfecte kolven 
• Super jeugdgroei 
• Uitstekende voederwaarde 
 

Kweker : SYNGENTA 
 
• 104 VEM opbrengst DLV (2j) 
• Zeer massale, lange plant 
• Topper in de praktijk 
• Zeer goed verteerbaar 
 



maïs gamma 
2015 

halfvroege silomaïs 
rassen FAO 230-240 

Ondanks alle  zorgvuldigheid waarmee de cijfers tot stand zijn gekomen, is Pauwels Luc nv  
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door eventuele onjuistheden in de info of tabellen 

ES CHARTER 

MASSA & OPBRENGST 

SUMARIS 

MASSA & HOOG KOLFAANDEEL 

ES TOLERANCE ES YETI 
Kweker Euralis 
  
• De meest massale mais  
• CIPF 2013 voorlopig  netwerk 

DS opbrengst : 108,7% 
• CIPF 2014 normaal netwerk 

DS opbrengst : 105,3% 
• legervast  

Kweker Euralis 
  
• zeer stevig gewas 
• lang gewas met goede voederwaarde 
• kan ook als ccm  
• bevestigt in de praktijk 

Kweker Euralis 
  
• Goede voederwaarde 
• Oogstzeker 
• Vrij massaal 

 

Kweker Saaten Union  
  
• Zeer massaal 
• Hoog kolfaandeel 
• Bevestigt ieder jaar opnieuw 
• Zaai 80 000 korrels/ha 
  



TOKALA SY COMANDOR 

 OPBRENGST KUIL/ KORREL 

Kweker : LIMAGRAIN 
 
• Zeer mooi massaal gewas 
• Hoge korrelopbrengst 
• Goede voederwaarde 
• Goede legervastheid 

HOOGSTE OPBRENGST 

Kweker : SYNGENTA 
 
• Hoge opbrengst in korrel en silo 
• Vroegrijp in korrel  
• Goede voederwaarde  
• Nr 1 in CIPF zeer vroeg 2013 

COLISEE 

PERFECTE DUBBELDOEL 

Kweker : KWS 
 
• Vrij massaal en hoog kolfaandeel 
• Goede jeugdgroei 
• Goede legervastheid 
• Zowel voor korrel als kuil 



maïs gamma 
2015 

vroege silomaïs 
rassen FAO 200-225 

LG30.223 

ZEER GOED VERTEERBAAR 

Kweker : LIMAGRAIN 
 
• Top VEM 
• Hoge zetmeelopbrengst 
• Geen legering 
• Al 3 jaar zeer regelmatig 

AGROPOLIS 

DUBBELDOEL-OPBRENGST 

Ondanks alle  zorgvuldigheid waarmee de cijfers tot stand zijn gekomen, is Pauwels Luc nv  
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door eventuele onjuistheden in de info of tabellen 

nieuw 
Kweker : KWS 
 
• Zeer massale mais. Top DLV en CIPF 
• Met uitzonderlijk hoog kolfaandeel 
• CIPF 2014 korrel : 114,1% 
• CIPF 2014 silo: 111,2% 
    


