
Together, keeping ahead of a changing world

In 2020 hebben we iets te vieren!
Al in de jaren negentig probeerden telers komkommers te telen in kassen voor hogedraadteelt van 

tomaten, maar de sector had nog een aantal jaren nodig om er echt een succes van te maken. 

Tegenwoordig wordt hogedraadteelt voor komkommers in veel landen gezien als het geavanceerde 

systeem dat mogelijkheden biedt voor marktgerichte productie, verdere optimalisering en 

automatisering. Bij BASF Vegetable Seeds zijn we er trots op dat we ook bij deze ontwikkeling 

een vitale rol spelen. In 2020 vieren we samen met u dat de hogedraadteelt voor komkommers al 

twintig jaar succesvol is. We nemen u mee op een boeiende reis door de tijd: we delen onze kennis 

via masterclasses en er worden diverse evenementen georganiseerd om te netwerken en laten te 

inspireren door de eindeloze mogelijkheden van komkommers. 2020 wordt voor ons allemaal een jaar 

vol verrassingen. Vier met ons mee!

2000
Begin van 

specifieke 

veredeling met 

het unieke 

COMPACT-

gen voor lange 

komkommers

2010
Eerste commerciële jaar met 

grootschalige traditionele teelt (20 ha) 

van Hi Jack, waarbij uiteindelijk wordt 

besloten om COMPACT-rassen alleen 

te gebruiken voor hogedraadteelt

2014
Hi Power vervangt 

de eerste generatie 

Hi Revolution-rassen en 

wordt geïntroduceerd 

in Nederland, het 

Verenigd Koninkrijk, 

Scandinavië en zelfs 

IJsland en Nieuw-Zeeland

2016
Introductie van 

Hi Force als het 

Hi Revolution-

ras voor 

zomergewassen 

in Europa

2019
Introductie van Hi Light 

en Hi Pace voor 

hogedraadzomergewassen 

in Europa als de derde 

generatie van de 

Hi Revolution-familie 

2004
Eerste interne hogedraadteeltproeven in 

Nunhem met de nieuwe COMPACT-rassen

2007
Indienen van de 

patentaanvraag 

voor het 

COMPACT-gen

2009
Beesan wordt 

gelanceerd op 

de Canadese 

markt voor 

hogedraad-

teelt

2014
Voor het eerst worden er specifieke 

korte komkommers geselecteerd 

voor hogedraadteelt. 

Minikomkommers en Beesan 

betreden de Europese markt voor 

hogedraadteelt, te beginnen in 

Duitsland en Nederland

2016
Introductie van 

SEpire op de 

Amerikaanse 

markt voor 

hogedraadteelt 

2017
Eerste proeven met 

snackkomkommers 

in kassen voor 

hogedraadteelt

2019
Uitgebreidere 

proeven met nieuwe 

minikomkommerrassen 

met virusresistenties 

op de Europese en 

Amerikaanse markt voor 

hogedraadteelt

2019
Introductie van SEquence 

als het eerste echte ras 

voor hogedraadteelt 

in Canada

2007
Planten van drie 

nieuwe COM-

PACT-rassen in 

de kas in Nunhem 

om meer inzicht 

te krijgen in hun 

prestaties in de 

hogedraadteelt 

en een specifiek 

teeltprotocol te 

ontwikkelen

2008
Introductie van Hi Tona, Hi Jack 

en Hi Lisa als de eerste rassen van 

de Hi Revolution-familie met het 

COMPACT-gen


