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UPstage is arbeidsvriendelijk én krachtig van 
begin tot eind  
 
n BASF presenteert ervaringen nieuw komkommerras voor de niet belichte 

hogedraad voorjaarsteelt 
 
Nunhem – 13 september – In 2020 introduceerde BASF een nieuw ras voor de niet 
belichte hogedraad voorjaarsteelt: UPstage. Het voorjaar van 2021 is inmiddels voorbij en 
dat maakt het tijd om de ervaringen met UPstage bekend te maken.  
 
Wijnen Square Crops begon in 2019 met het doen van proeven met UPstage op locatie 
en verkoos UPstage als hoofdras voor het voorjaar van 2021. “In de voorgaande twee 
proefjaren hadden we verschillend voorjaarsweer. Twee jaar geleden was het minder, 
vorig jaar was het goed. UPstage heeft het in die jaren constant beter gedaan dan ons 
hoofdras van die tijd. Daarom viel de keuze al snel op dit ras”, aldus Marcel Verdellen, 
teeltmanager. 
 
Evaluatie voorjaar 2021 
Verdellen evalueert de voorjaarsteelt van dit jaar: “Als we dit jaar vergelijken met de 
voorgaande jaren merken we dat we nu meer goede planten hebben. Het is een stabiel 
ras, het groeit fijn en regelmatig. Dat heb je het liefst. Als een ras zo vlak mogelijk groeit 
en in balans is, kun je daar de bijbehorende arbeid op inplannen. In de proeven die we in 
de afgelopen jaren uitvoerden met UPstage, zagen we dat de echte winst te behalen valt 
aan het einde van het seizoen. Dat is ook zo gebleken. UPstage heeft dit jaar, als 
hoofdras, tot het einde goed gepresteerd.”  
 
Arbeidskosten 
UPstage biedt naast veel groeikracht van begin tot eind ook mogelijkheden voor het 
besparen op werk. Arbeid is een hoge kostencomponent binnen de hogedraad teelt.  
 
“De rechtopstaande bladstand van het ras viel ons meteen op, dat werkt fijner en sneller. 
Daarnaast merken we dat UPstage bijna geen splijtkoppen kent. Dubbele vruchten in de 
oksels komen ook amper voor. Bij andere rassen kost het weghalen van splijtkoppen en 
dubbele vruchten veel tijd, dat hebben we ons nu kunnen besparen. Het is fijn dat 
UPstage hiervoor dus niet gevoelig is, dat zorgt ervoor dat we een stuk minder arbeid 
nodig hebben tijdens de teelt.”  
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Uitdaging voor de toekomst 
Wijnen Square Crops en BASF blijven samenwerken en blijven proeven op locatie uit 
voeren. De uitdaging zit volgens Verdellen in de arbeidskosten. “Als we op arbeid kunnen 
besparen door een ras arbeidsvriendelijk te maken, winnen we veel. Die vooruitgang zien 
we nu al in UPstage en die lijn moeten we de komende jaren doorzetten.”  
 
Rens Muusers, Sales Specialist komkommer bij BASF, is blij met de samenwerking met 
Verdellen. “De waarde om hier op locatie proeven te kunnen uitvoeren is enorm voor ons 
als bedrijf. Op deze manier kunnen we veel sneller de goede rassen herkennen en door 
ontwikkelen.” Verdellen vult aan: “Doordat wij de proeven uitvoeren, weten wij ook zeker 
dat het ras zich goed aanpast in onze omgeving. Dat is voor ons een voordeel.” 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de komkommer sales specialisten van 
de BASF groentezadendivisie: 
 
Kees van Vliet, Sales Specialist Komkommer 
kees.vanvliet@vegetableseeds.basf.com 
+31 6 3983 6456 
 
Rens Muusers, Sales Specialist Komkommer  
rens.muusers@vegetableseeds.basf.com  
+31 6 1871 9921 
 
 
 
Over BASF’s divisie Agricultural Solutions 
Door de snelle bevolkingsgroei is de wereld steeds meer afhankelijk van onze kennis en middelen 

om duurzame landbouw en een gezonde leefomgeving te ontwikkelen en te behouden. Door 
samen te werken met telers en tuinders, landbouwprofessionals en andere experts, is het onze 

taak dit mogelijk te maken. We investeren in een actieve R&D-pijplijn en een breed portfolio 

inclusief zaden en traits, chemische en biologische gewasbescherming, oplossingen voor 

bodembeheer, plantgezondheid, ongediertebestrijding en digitale landbouwtoepassingen. Met 

deskundigen in het lab, op het veld, bij de klant, op kantoor en productiesites kunnen we innovatief 

denken combineren met concrete actie om zo tot praktische ideeën te komen die werken – voor 

landbouwers en tuinders, de maatschappij en de planeet. In 2020 realiseerde onze divisie een 
omzet van € 7,7 miljard. Voor meer informatie kunt u terecht op www.agro.basf.nl   

 

De rechtopstaande bladstand van UPstage werkt 
fijner en sneller 
 
 

UPstage kent bijna geen splijtkoppen en is 
krachtig tot het eind 
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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 110.000 

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 2020 een omzet van zo’n € 59 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. 

 
 


