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Persbericht 3 januari 2023 

BASF Vegetable Seeds rondt overname van meloenveredelaar ASL 
af 

n Officiële overname per 1 januari 2023 

n Versterking van marktpositie BASF op de markt voor meloenzaden 

n Uitbreiding van veredeling en zaadproductie BASF in Frankrijk 

 

Nunhem, 3 januari 2023 – BASF Vegetable Seeds en ASL, een van de meest 

innovatieve meloenveredelaars ter wereld, hebben de overname van ASL door 

BASF afgerond. Voordat de details van de overname werden uitgewerkt, werkten 

de twee bedrijven al meer dan dertig jaar met succes samen. 

De transactie met het particuliere Franse bedrijf uit de buurt van Avignon heeft 

betrekking op alle aspecten van de huidige activiteiten van ASL, inclusief 

zaadproductie, intellectuele eigendomsrechten, kiemplasma, faciliteiten voor 

onderzoek en ontwikkeling, en personeel. 

Met deze overname zal BASF nieuwe innovatieve concepten voor gezonde en 

smaakvolle meloenen kunnen blijven ontwikkelen, die kunnen bijdragen tot de 

loyaliteit van de consument aan onze partners in de waardeketen. "De overname 

van ASL versterkt onze marktpositie en creëert nieuwe groeikansen voor ons 

assortiment hybride meloenzaden dat onder het Nunhems®-merk op de markt 

wordt gebracht", aldus Maximilian Becker, Senior Vice President van BASF 

Vegetable Seeds. "Met de expertise en kennis van onze nieuwe collega's kunnen 

we een bredere en meer innovatieve meloenpijplijn aanbieden aan onze partners in 
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de waardeketen en consumenten." 

ASL is gespecialiseerd in meloenen met oranje vruchtvlees zoals Cantaloup en 

Charentais, waaronder de succesvolle rassen Magenta, Red Falcon, Torum, Bernini 

en Golden Cantaloup, voor de belangrijkste markten wereldwijd. De faciliteiten voor 

zaadproductie en veredeling nabij Avignon worden nu geïntegreerd in het huidige 

netwerk van BASF, dat bestaat uit 23 veredelingsstations voor groentezaden 

wereldwijd. Het wordt de eerste R&D-locatie voor veredeling en screening in 

Frankrijk. 

De financiële gegevens van de transactie zijn niet bekendgemaakt. 

Over BASF’s divisie Agricultural Solutions            

Landbouw is van fundamenteel belang om voldoende gezond en betaalbaar voedsel te produceren 

voor een snel groeiende wereldbevolking en tegelijkertijd de milieueffecten te verminderen. Door 
samen te werken met partners en landbouwdeskundigen en door duurzaamheidscriteria te 

integreren in alle bedrijfsbeslissingen, helpen wij boeren en tuinders om een positieve impact te 

creëren op duurzame landbouw. Daarom investeren we in een sterke R&D-pijplijn, die innovatief 

denken combineert met praktische en concrete acties in het veld. Ons portfolio omvat zaden en 

specifiek geselecteerde planteneigenschappen, chemische en biologische gewasbescherming, 

oplossingen voor bodembeheer, plantgezondheid, ongediertebestrijding en digitale landbouw. Met 

deskundigen in het lab, op het veld, bij de klant, op kantoor en productiesites, streven we naar de 
juiste balans voor succes - voor boeren, de landbouw en toekomstige generaties. In 2021 

genereerde onze divisie een omzet van €8.2 miljard. Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.agriculture.basf.com, www.agro.basf.nl  of een van onze sociale mediakanalen. 

Over BASF  

Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. Wij combineren economisch succes 

met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Bij de BASF-groep werken zo’n 111.000 

medewerkers. Zij dragen bij tot het succes van onze klanten in nagenoeg alle sectoren en bijna alle 

landen ter wereld. Ons productportfolio is onderverdeeld in zes segmenten: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care en Agricultural Solutions. BASF haalde 

in 2021 een omzet van € 78,6 miljard. BASF is genoteerd op de beurzen van Frankfurt (BAS) en 

als American Depositary Receipts (BASFY) in de Verenigde Staten.  Meer informatie vindt u op 
www.basf.com. 


