


A shared vision, 
fit for the future.
Naarmate de tijden veranderen, veranderen ook de smaken en hoe mensen hun 

maaltijden, snacks en lekkernijen consumeren. Zo worden er steeds meer groenten 

online gekocht en direct bij de consument thuis geleverd. Er worden nieuwe 

groenterassen ontwikkeld en geïntroduceerd om consumenten te verleiden nieuwe 

smaken te ervaren. Traditionele maaltijden wijken voor ‘on-the-go’ eetmomenten

Bovendien zijn consumenten steeds beter geïnformeerd over het belang van gezondere 

en duurzamere voeding, terwijl ze ook gemak en variatie willen. Het digitale tijdperk 

heeft de markt volledig getransformeerd en de hele toeleveringsketen is gestimuleerd 

om technologie te omarmen.

Elke dag worden er, overal ter wereld, miljoenen babywortels verpakt en 

geleverd, met name voor consumenten die op zoek zijn naar een gezonde snack. 

Verse, schoongemaakte wortels liggen in supermarkten of worden aan foodservice 

bedrijven geleverd. Vers gesneden wortels zijn verkrijgbaar op scholen en zijn ideaal 

voor drukke gezinnen die gezond willen eten maar altijd druk zijn. Mensen kopen 

diepvrieswortelen en worteltjes in blik – handig om later een gezonde maaltijd mee te 

bereiden.

Hoewel wortel een van de best verkochte groente is, is het aan de hele samenwerkende 

sector om waarde toe te voegen en deze voorsprong te behouden. Bij BASF hebben 

we altijd samengewerkt met onze partners die in de genetische wetenschap bij het 

veredelen van wortel zijn gespecialiseerd, om ervoor te zorgen dat elk zaadje alle goede 

eigenschappen bevat. Op die manier verkrijgen we wortels met een hogere opbrengst, 

een betere totaalkwaliteit en een hogere resistentie tegen ziekte. Producten met de 

beste smaak en hoogste voedingswaarde, afkomstig van een bron die verantwoord 

omgaat met mensen en de planeet.

We weten dat de wereld verandert – en wij veranderen mee. We willen behoeften van 

onze klanten en partners blijven begrijpen. Door samen te werken zodat we nu al de 

vragen van morgen kunnen beantwoorden.

Samen creëren we daarmee toegevoegde waarde voor u – onze zakenpartners – en 

voor consumenten. A shared vision, fit for the future.

Nunhems Carrot Crop Team
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Iedereen houdt van wortels. Deze wereldwijd geliefde groente levert daarbij een 

belangrijke bijdrage aan een gezonde, gebalanceerde en smakelijke voeding. 

Er is het gehele jaar door een brede vraag naar wortels - een vraag die klimatologische, 

geografische en culturele grenzen overstijgt. Wereldwijd blijft de vraag naar wortels 

stijgen, en met een voorziene toename van de wereldbevolking tot negen miljard in 

2050, zal de wereldwijde consumptie van deze veelzijdige groente ook blijven groeien. 

BASF – met meer dan 100 jaar expertise – ontwikkelt hoogwaardige groentezaden en 

levert deze aan telers overal ter wereld. Wortels zijn een van onze grootste specialiteiten. 

BASF, met de merknaam Nunhems, behoort tot de toonaangevende producenten 

van wortelzaal. Onze passie voor wortels kent geen grenzen. BASF teelt al meer dan 

50 jaar een gevarieerd aanbod van wortel rassen en heeft een breed scala rassen 

van topkwaliteit ontwikkeld die aansluiten op specifieke markten wereldwijd. Het 

hoofddoel van ons veredelingsprogramma is rassen te vinden die u een hoog niveau 

van duurzaamheid bieden. Onze twee nieuwste rassen, Allyance F1 en Brillyance F1, zijn 

goede voorbeelden van de combinatie van resistentie en een mooie wortel.

In deze catalogus vindt u alle informatie over ons assortiment, dat is samengesteld op 

basis van uw marktbehoeften.

Maak er optimaal gebruik van en aarzel niet om contact op te nemen met onze 

gespecialiseerde verkoopspecialist en indien u meer informatie wenst.

www.nunhems.nl | nunhems.be

Goede zakenpartners denken verder dan hun eigen product. Buiten onze activiteiten op 

het gebied van zaden helpen wij u proactief bij de ontwikkeling van alle aspecten van uw bedrijf. 

Wij ontwikkelen rassen die aansluiten op uw technische bedrijfsprocessen, omdat we de eisen 

van onze klanten begrijpen. We begrijpen ook dat er meer nodig is dan zaden om uw omzet 

te laten groeien.

Er is geen mooier gewas dan wortel!

Wortel
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Verse wortels

Vers verpakt en bospeen

Sap & natuurlijke ingrediënten

Verwerkte wortels & gemaksproducten

De versmarkt is goed voor het grootste deel van de mondiale productie. 

Rassen in dit segment zijn gevestigde, traditionele, veelzijdig inzetbare 

favorieten. Ze zijn zoet en knapperig, rond van vorm aan de bovenkant 

en hebben een onopvallende kern. Telers en retailers streven naar 

een vers, uniform eindproduct met een goede smaak, vorm, kleur en 

gladheid. Binnen dit segment bestaan er tussen landen verschillen in 

de specifieke eisen, afhankelijk van agronomische eigenschappen en 

consumentengebruik. We hebben een breed assortiment rassen die we 

kunnen aanbevelen en die op uw behoefte en teeltomgeving kunnen 

worden afgestemd.

De markt voor versverpakte producten vraagt om een wortel met een 

optimale kleur, vorm en lengte van zowel de wortels als het blad.

Blad vervangen door loof. Ook een goede smaak is essentieel om aan 

de verwachtingen van de consument te voldoen. Telers streven naar het 

hoogst mogelijke aandeel bruikbaar product met rassen die eenvoudig 

schoon te maken zijn. Wij bieden een reeks bekroonde producten die 

toonaangevend zijn in dit segment.

Wortelsap is gezond en wordt wereldwijd steeds populairder. Kleur, 

opbrengst en een langhoudende smaak zijn prioriteiten in dit segment. 

Zowel verwerkte wortels als wortelsap zijn gevoelige producten die 

aandacht en zorg vragen om hun smaak en kleur tijdens de verwerking fris 

en aantrekkelijk te houden. Onze rassen in dit segment zijn ontwikkeld om 

aan al deze eisen te voldoen. Ze hebben de juiste kleur voor het maken van 

sap en voor verwerking tot andere producten. Onze gekleurde wortelrassen 

bieden ook interessante, nieuwe mogelijkheden in dit segment.

Voor het schijvensegment streven telers naar een maximaal aantal 

schijven per hectare. Verder is het belangrijk dat wortels voor dit segment 

een goede kleur hebben die lang mooi blijft. Onze rassen voor dit 

segment hebben lange, cilindrische wortels met een uniforme diameter. 

Zij bieden een hoge opbrengst aan bruikbaar product.
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Nantes-assortiment

Don’t underestimate 
Nunhems’ power seeds
Worteltelers selecteren rassen op groei, opbrengst en kwaliteit. De zaden van de 

verschillende rassen hebben ook hun specifieke kenmerken ten aanzien van grootte, 

gewicht en vorm.

Zoals u hieronder kunt zien, kunnen zaden van dezelfde grootte aanzienlijk 

van vorm verschillen:

De zaadgrootte heeft enkel betrekking op de breedte van de zaden!

Romance F1 1,4 - 1,6 Cadance F1 1,4 - 1,6

Ras Beschrijving van de zaden

Laguna F1 zware en grote zaden

Sirkana F1 zware en grote zaden

Romance F1 zeer zware en grote, langwerpige zaden

Brillyance F1  lichte en kleine zaden

Dailyance F1 middelzware en middelgrote zaden 

Elegance F1 middelzware en middelgrote zaden

Cadance F1 middelzware en middelgrote, ronde zaden

Allyance F1 middelzware en middelgrote zaden

Dordogne F1  lichte en kleine zaden
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De standaard voor een hoge, vroege opbrengst

• Hoge, vroege netto-opbrengst

• Voor vers verpakken en bospeen 

• Geen groene koppen

• Rechte wortels 

• Sterk tegen breuk

• Vroeg ras

Geschikt voor biologische productie

Geschikt voor opslag in koelhuis indien vroeg geoogst

IR :

• Alternaria dauci

• Echte meeldauw

Uitstekende uniformiteit

• Hoge netto-opbrengst

• Voor vers verpakken en bospeen

• Zeer uniforme en rechte wortels

• Sterk tegen breuk 

• Mooi opstaand donkergroen loof met stevige loofinplant

• Middelvroeg ras

Geschikt voor biologische productie

Geschikt voor opslag in koelhuis en korte grondbewaring

IR :

• Alternaria dauci

• Echte meeldauw

Laguna F1 Romance F1

De nieuwe generatie met gladde en uniforme wortels

• Hoge resistentieniveaus

• Mooie gladde en uniforme wortels

• Goede afstomping

• Cylindrische vorm

• Middelvroeg

• Geen groene koppen

• Goede smaak

• Vanwege de resistentie niveaus geschikt voor 

meerdere zaaiperiodes

HR:

• Alternaria dauci

• Cercospora carotae

• Cavity spot

• Schieters

IR

• Echte meeldauw

Allyance F1* NEW

Hoge uniformiteit en goede afstomping

• Gladde wortels

• Mooie cylindrische vorm

• Geen groene koppen

• Behoudt vorm van de wortels na lange veldperiode

• Middelvroeg

Voor vers verpakken en grondbewaring

IR:

• Alternaria dauci

• Orobanche

HR:

Schieters

Dordogne F1
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Goede smaak na koelhuis bewaring

• Zeer goed bestand tegen breuk, groeischeuren en splijten

• Voor vers verpakken

• Geen groene koppen

• Fijne worteldiameter

• Laat ras 

• NIET voor grondbewaring

Voor koelhuis bewaring

IR:

• Alternaria dauci 

• Echte meeldauw 

• Cercospora carotae 

HR:

• Cavity spot

Cadance F1

De kracht van helder oranje 

• Middelvroeg ras

• Voor vers verpakken

• Geen groene koppen en mooie loofinplant

• Mooi gladde wortels

• Goede smaakervaring

• Vollere wortels

• Geschikt voor koelhuis bewaring

• NIET voor grondbewaring 

HR:

• Cercospora carotae

• Echte meeldauw

• Cavity spot 

IR:

• Alternaria dauci

Dailyance F1

Perfecte kleur na bewaring

• Aantrekkelijke wortelkleur en gladheid

• Voor vers verpakken

• Rechte en vollere wortels

• Geen groene koppen

• Zeer sterk tegen breuk

• Middellaat ras

Geschikt voor koelhuis opslag en lange grondbewaring

HR :

• Goed bestand tegen schieters, daardoor ook bijzonder geschikt 

voor zaaien in de herfst in Zuid-Europa

IR :

• Alternaria dauci

• Echte meeldauw

Elegance F1

The power of attraction!

• Voor vers verpakken

• Geen groene koppen

• Mooi gladde wortels

• Mooie loofinplant

• Laat ras  

Geschikt voor biologische teelt

Geschikt voor opslag in koelhuis

Geschikt voor grondbewaring

HR:

• Alternaria dauci

• Echte meeldauw

• Cercospora carotae

• Cavity spot

• Sterk tegen schieten

IR:

• Rhexocercosporidium carotae (Acrothecium)

Brillyance F1 NEWNEW
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Coltan F1

Tons, tons!!!

• Hoge opbrengst, volle en zware wortels

• Voor vers verpakken

• Zeer goed bestand tegen breuk

• Aandacht voor bestrijding van echte meeldauw

• Middellaat ras

Voor opslag in koele ruimte 

IR :

• Alternaria dauci

• Cercospora carotae

Topkwaliteit bospeen

• Bijzonder uniforme cilindrische wortels

• Voor bospeen en gemaksproducten

• Mooi opstaand kort loof

• Goed bestand tegen schieters

In hoge dichtheid geschikt voor snackwortels

IR :

• Alternaria dauci

• Echte meeldauw

HR :

• Goed bestand tegen schieters, ook bijzonder geschikt voor zaaien 

in de herfst in Zuid-Europa

Evora F1

Opbrengst en kleur

• Volle wortels met hoge potentiële opbrengst

• Voor vers verpakken en industriële verwerking

• Mooie donkeroranje kernkleur 

• Goede resultaten bij lagere dichtheden

• Middellaat ras

Geschikt voor opslag in koelhuis en korte grondbewaring

IR :

• Alternaria dauci

• Echte meeldauw

• Cercospora carotae

HR :

• Goed bestand tegen schieters, daardoor ook bijzonder geschikt 

voor zaaien in de herfst in Zuid-Europa

Sirkana F1
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Kleurrijke wortels
Elke wortel bevat een enorme hoeveelheid voedingsstoffen. Dit zie je ook aan de 

buitenkant. Wortels zijn er in allerlei kleuren en aan de kleur kun je aflezen welke 

gezondheidsvoordelen en belangrijke vitamines hij bevat. 

Oorspronkelijk waren wortels paars of wit van kleur. De oranje wortel die we 

tegenwoordig zo goed kennen, werd pas later geïntroduceerd. Gekleurde wortels 

kunnen vers worden gebruikt (verpakt of als bospeen). Ze zijn ook interessant voor de 

voedingsmiddelenindustrie, waarin deze natuurlijke kleurstoffen steeds vaker worden 

gebruikt. Ons assortiment gekleurde wortels biedt een regenboog aan nieuwe opties 

in dit segment voor verse en verwerkte producten.
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• Mooie, gelijkmatige helderwitte kleur

• Geen externe of interne vergroening

• Fors en stevig loof

• Lange, spitse wortels

• Afhankelijk van het zaaiseizoen kunnen (enkele) schieters ontstaan

• Goede smaak

• Nieuwe kleur in het assortiment

• Cylindrische wortels met vroege afstomping

• Rode kernkleur

• Knapperige, smaakvolle wortels

• Kort en duidelijk minder stevig loof dan de andere kleuren

• Speciale aandacht voor de zaaiperiode in verband met de vorming 

van schieters; raadpleeg uw lokale contact bij BASF Vegetable 

Seeds

• Vroeg zaaien levert een hoog schieterspercentage op

• Lichtgele kleur

• Zeer uniforme kleur

• Volle en afgestompte, gladde wortels

• Geen externe of interne vergroening

• Fors en stevig loof

• Afhankelijk van het zaaiseizoen kunnen (enkele) schieters ontstaan

• Goede smaak

Snow Man F1 Rubyprince F1 Creampak F1
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Verwerking & sapVersmarkt SnijdenBospeen

• Mooie heldergele kleur

• Spitse, middelgrote wortel

• Fors en stevig loof

• Afhankelijk van het zaaiseizoen kunnen (enkele) schieters ontstaan

• Goede smaak

• Volledig paarse wortels

• Zaaien na de langste dag

• Aandacht voor de zaaidatum: schieters ontstaan afhankelijk van 

het zaaiseizoen

Yellowbunch F1 Night Bird F1
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Imperator-assortiment
Imperator is het grootste wortelras dat in veel landen wordt geteeld. Een hoge 

opbrengst en specifieke smaak en textuur zijn essentiële eigenschappen voor 

Imperator-rassen.

Mede dankzij ons Imperator-assortiment kunnen onze klanten wereldwijd gezonde 

snackoplossingen, sap en gemaksproducten aanbieden aan consumenten.
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Gladheid en betrouwbaarheid

• Zeer goede smaak

• Knapperige textuur

• Cylindrische vorm

• Middelvroeg

Superzoet

• Uitmuntende smaak

• Knapperige textuur

• Licht spitse wortel

• Vroeg

Honeysnax F1 Sugarsnax F1

Nieuwe combinatie van lengte, fijnheid en smaak

• Lange wortel met fijne diameter

• Cylindrische vorm

• Knapperige textuur

• Middelvroeg

Highcut F1 NEW

Verwerking & sapVersmarkt SnijdenBospeen24 25



Wortellengte, bewaarbaarheid en smaak

• Zeer goede smaak

• Knapperige textuur

• Duurzaam

• Semi-cylindrische vorm

• Lange wortel

• Middellaat

Robuust

• Zeer goede smaak

• Knapperige textuur

• Cylindrische vorm

• Middellaat

Crispycut F1 Uppercut F1
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Teeltadviezen* 
Informatie verstrekt door Nunhems Netherlands B.V. in welke vorm dan ook zijn zonder garantie. Beschrijvingen, 
aanbevelingen en illustraties in publicaties en op de website zijn zo goed mogelijk gebaseerd op ervaringen in proeven 
en praktijk. Op basis van de gegeven informatie aanvaardt Nunhems Netherlands B.V. echter in geen enkel geval enige 
aansprakelijkheid voor andere resultaten van het geteelde product. De koper dient zelf te bepalen of de producten en 
diensten geschikt zijn voor de beoogde teelt en/of kunnen worden gebruikt onder de lokale omstandigheden.

Product illustraties
Alle getoonde rassen werden onder gunstige omstandigheden geteeld. Identieke resultaten zijn niet gegarandeerd noch 
bedoeld voor alle groeiomstandigheden.

© Nunhems B.V., 2020 Alle (eigendoms-) rechten zijn voorbehouden aan Nunhems B.V. of aan
haar gelieerde ondernemingen over elke aangelegenheid voorgelegd of hierin afgebeeld.

*  aangevraagd om opgenomen te worden in de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen van de Europese Unie

Nunhems Netherlands BV

Napoleonsweg 152 | 6083 AB Nunhem | Nederland

Tel. +31 (0)475 599 222

E-mail: nunhems.customerservice.nl@vegetableseeds.basf.com

www.nunhems.nl | www.nunhems.be


