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Teeltsysteem Traditioneel

Seizoen Zomer, Herfst

Plant type Sterk; Groeikrachtig; Korte rankgroei

Vrucht type Komkommer Lang

Vruchtgewicht ~400-450 gram

Hoge Resistentie 
(HR) Ccu, Cca

Intermediare 
Resistentie (IR) PM, CGMMV

Plant schema

Beschrijving
SEverance is de afgelopen 2 jaar positief opgevallen door zijn hoge producties
op een groot aantal bedrijven.

SEverance is een sterk, groeikrachtig gewas met generatieve secundaire
ranken. Dit ras heeft een intermediare resistentie tegen meeldauw. SEverance
is sterk tegen bontvirus. Het gewas begint sterk op de stam met een goede
overgang naar de ranken. Het maakt lengte op zijn vrucht en hierdoor is het
mogelijk om meer 40-ers te snijden.

Voor een succesvolle teelt is het belangrijk om het gewas open te houden en
een groter dag – nacht verschil aan te houden. Het gewas wordt hierdoor
selectiever en behoudt de balans.
SEverance is een teeltzeker ras dat weinig abortie laat zien bij extreme
weersomstandigheden of andere teeltproblemen.

Resistance Keys
Cca: Corysnespora cassiicola
Ccu: Cladosporium cucumerinum
CGMMV: Cucumber Green Mottle Mosaic Virus 
PM: Powdery Mildew

Severance*

Rasvoordelen
• Hoge productie
• Sterk gewas
• Groeikrachtig
• Generatieve secundaire ranken
• IR CGMMV, PM
• Teeltzeker ras

Voor meer informatie:
Rens Muusers, Mobiel: +31 6 18719921, E-mail: rens.muusers@vegetableseeds.basf.com
Kees van Vliet, Mobiel: +31 6 39836456, E-mail: kees.vanvliet@vegetableseeds.basf.com

* NAKtuinbouw Beproevingszaadregeling

Advices for cultural practice
Information provided by Nunhems in any form whatsoever is without guarantee. Descriptions, 
recommendations, and illustrations in brochures and leaflets and on the website are based as closely 
as possible on experiences in tests and in practice. However, Nunhems does not accept any liability 
whatsoever on the basis of such information for different results in the cultivated product. The buyer 
itself must determine whether the goods and information are suitable for the intended growth and/or 
can be used in the local conditions.

Product illustrations
All varieties shown were grown under favorable conditions. Identical results are not guaranteed nor 
implied for all growing conditions.

© Nunhems BV, 2023. All rights, including property rights, are reserved by Nunhems BV or its 
affiliates on any matter presented or depicted herein.
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Ras Stuks/m2 Kilo/m2 Gem vrucht 
gewicht (g)

Standaard 100% 100% 425
SEverance 107% 106% 419

2020 (6 telers)

Ras Stuks/m2 Kilo/m2 Gem vrucht 
gewicht (g)

Standaard 100% 100% 416
SEverance 107% 107% 415

2021 (9 telers)
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