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BASF Vegetable Seeds organiseert vijf demo's van Nunhems in 
week 39 in Nederland 

n De vijf gewassen worden gepresenteerd op vier demovelden: spinazie en 
sla in 's Gravenzande, prei, wortel en knolselderij in de buurt van Nunhem. 

 

Het is weer bijna zover: we hebben gekozen voor een nieuwe aanpak die u de 

mogelijkheid biedt meerdere demo's te bezoeken: proeven met prei, wortel, sla, 

spinazie en knolselderij, speciaal voor u. Onze verkoopspecialisten staan te popelen 

om al uw vragen te beantwoorden en u onze meest recente ontwikkelingen te tonen. 

 

Wat kunt u verwachten?  

We hebben het dit jaar over een andere boeg gegooid: we hebben geïnvesteerd in 

de koppeling van onze gewasdemo's: vier demovelden, vijf gewassen, allemaal  
Nunhems. Met deze nieuwe aanpak krijgt u een beter overzicht van alles wat wij te 

bieden hebben en kunt u gemakkelijk meerdere demo's bezoeken. En net als vorig 

jaar plant u een afspraak in, dat kan zowel live in het demoveld als digitaal. 

De demo's worden opgezet als persoonlijke ontmoetingen met onze 

verkoopspecialisten. Zij laten u graag alles zien over nieuwe markten, nieuwe 
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concepten en betere en sterkere rassen van onze groenten. Door deze persoonlijke 

aanpak garanderen wij dat onze specialisten ruimschoots de tijd hebben om uw 

vragen te beantwoorden. 

Vijf demo's met unieke nieuwe concepten 

We laten alle commerciële en veelbelovende proefrassen zien. Alle demo's hebben 

hun eigen unieke highlights en laten zien wat BASF doet voor de hele groenteketen. 

Als eerste: spinazie en sla (demoveld 's Gravenzande). Tijdens de demodagen 

kunt u onze buitenvelden en onze experimentele kas bezoeken. Wij leiden u rond 

in het veredelings- en selectieproces van TeenLeaf en het Green Automation 

System in onze experimentele kas. Bezoekers krijgen ook proeven te zien met 

verschillende teeltsystemen en dichtheden. Op de buitenvelden is te zien op welke 

manier wij bijdragen aan de mechanische oogst van ijsbergsla. Als kers op de taart 

krijgt u de mogelijkheid onze single leaf-concept sla en ons assortiment van volledig 

tegen ziekten resistente spinazie te bekijken. 

Onze worteldemo 's (demoveld in de buurt van Nunhem) zijn gericht op de nieuwe 

rassen Florance F1 en Allyance F1. En we delen onze passie voor wortelen door 

ons totale wortelassortiment te tonen, met rassen voor elk marktsegment. 

Bij onze preidemo’s (demoveld nabij Nunhem) laten we het nieuwe ras Flexiton F1 

zien en bespreken we ons “leek per piece”-concept (prei per stuk). 

Last but not least: knolselderij (demoveld in de buurt van Nunhem). Bij deze demo 

kunnen bezoekers ons assortiment knolselderijhybriden bekijken. Wij brengen ook 

onze oplossingen voor de opslagmarkt onder de aandacht, met name voor onze 

rassen Dukiz F1, Markiz F1 en Codex F1.  

 

 

Er is voor elk wat wils tijdens Nunhems demo days. 

Bezoek onze Nunhems demo days! 

Allyance F1: De nieuwe 
generatie aantrekkelijke 
wortels met een hoge 
resistentie 

Flexiton F1: Prei van 
uniforme kwaliteit, zeer 
geschikt voor de stuksmarkt 

Dukiz F1: De nieuwe 
hybride met lange 
houdbaarheid 
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Laten we samen nieuwe rassen en concepten ontdekken en markt- en 

consumententrends bespreken om elk teeltseizoen tot een succes te maken. We 

kijken ernaar uit om uw feedback te ontvangen en elkaar te inspireren. Zo kunnen 

we samen zorgen voor lekkere, gezonde en duurzame groenten voor iedereen, nu 

en in de toekomst. 

Bent u geïnteresseerd in een of meer van onze gewasdemo's? Neem dan contact 

op met uw Vegetable Seeds verkoopspecialist en boek uw persoonlijke afspraak. 

Kijk voor meer informatie op onze website www.nunhems.com/demodays2022  

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. 

 

 


