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* Gemeten in de zomer en herfst 2015 op meerdere locaties

“We hebben in het verleden vaker last gehad van het komkommerbontvirus. Dat zorgde toen voor veel schade. In 2015 hebben 

we op één vestiging van 3,5 hectare het nieuwe ras van Nunhems gezet. Dat beviel uitstekend. Het is een ras met een goede kwaliteit 

en een betere houdbaarheid. En door de krachtige groei heeft het ras geen last van komkommerbontvirus: hij groeit er 

bij wijze van spreken doorheen.”

Arnold Ammerlaan

Ammerlaan Komkommers, Bleiswijk

Winstgevendheid
Virusresistentie gaat vaak samen met een 

lagere productie. Maar niet bij SEncere. 

Dit nieuwe Nunhems-ras levert juist 

een hoge opbrengst: 

• gelijk aan niet-virusresistente rassen

•  gemiddeld 5% hoger dan de standaard 

resistente rassen

Met SEncere oogst u ook het hoogste 

percentage 40-ers en dus een uitstekend 

gemiddeld vruchtgewicht. 

Kies voor winstgevendheid & zekerheid
Succes komt niet aanwaaien, zeker niet als sprake is van virusdruk. U wilt vertrouwen op een komkommerras dat 

een topproductie aan de hoogste bontvirusresistentie koppelt. Met SEncere bereikt u dat.  

Zekerheid
Het komkommerbontvirus verspreidt zich razendsnel. 

Door de hoge bontvirusresistentie van SEncere in combinatie 

met zijn krachtige groei krijgt het virus geen kans door 

te breken. SEncere biedt veiligheid en zekerheid.
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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., 2019 Alle (eigendoms-) rechten zijn voorbehouden aan Nunhems B.V. of aan

haar gelieerde ondernemingen over elke aangelegenheid voorgelegd of hierin afgebeeld.

SEncere
Teeltmethode: Traditioneel

Periode: zomer, herfst

Resistenties: HR CGMMV, Cca, Ccu 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rens Muusers, Sales Specialist Komkommer

Mobiel: +31 (0)6 187 19 921

E-mail: rens.muusers@vegetableseeds.basf.com

Paul Posthoorn, Sales Specialist Komkommer

Mobiel: +31 (0)6 546 68 761

E-Mail: paul.posthoorn@vegetableseeds.basf.com


