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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.

Gebruikte afkortingen: 

Cca: Corysnespora cassiicola

Ccu: Cladosporium cucumerinum

CGMMV: Cucumber Green Mottle Mosaic 

Virus 

PM: Powdery Mildew

SEpalin

Rasvoordelen

Goede stuksproductie

Enkelvruchtig

Sterke korte ranken

Uniforme vruchtkwaliteit

Uitstekende sortering

Intermediair resistent tegen

meeldauw en bontvirus

Voor meer informatie:

Rens Muusers, Mobiel: 06-18719921, E-mail: rens.muusers@vegetableseeds.basf.com

Kees van Vliet, Mobiel: 06-39836456, E-mail: kees.vanvliet@vegetableseeds.basf.com

Teeltmethode Traditioneel

Teeltseizoen Zomer; Herfst

Planttype Sterk; Enkelvruchtig

Vruchttype Lange komkommer

Sortering 300+ 8%; 350+ 43%; 400+ 46%; 500+ 3%

Hoog

resistent (HR)
Cca;Ccu

Intermediair

resistent (IR)
CGMMV; PM

Plant schema

Beschrijving

SEpalin behaalt tijdens de tweede teelt een sterke opbrengst door een

combinatie van een goed aantal stuks en een hoog vruchtgewicht. Het ras

groeit eerder matig met een gemiddeld aantal bladeren tot aan de draad en

een gemiddelde rankgroei. Het uitblijven van aborterende vruchten zorgt voor

een goede productie. Het ras is voldoende sterk tegen witziekte en

komkommerbontvirusresistent. SEpalin behaalt in de tweede teelt zowel op de 

stam als op de ranken een goede kwaliteit en houdbaarheid. Het ras heeft een

mooie afgeronde nek. De groene kleur is iets lichter dan we gewend zijn, maar 

wel fris en egaal over de vrucht (bron: Proeftuinnieuws 6 maart 2020).
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