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Tuinbonen assortiment



Over BASF Vegetable Seeds

Onder de merknaam Nunhems, biedt BASF deskundig advies 
en hoogwaardige zaden in ~25 groentegewassen. Met meer dan 
2.000 medewerkers zijn we in alle belangrijke productiegebieden in 
de wereld aanwezig. Onze focus ligt vooral op het produceren van 
marktgerichte rassen en zaadproducten, maar ons bedrijf draait om 
veel meer dan dat. Wij zijn gericht op klanten en delen met hen genetica, 
diensten en deskundigheid met toegevoegde waarde zodat we ze op deze 
manier kunnen helpen om succesvol te zijn.

Wij leveren zaden van rassen die aan specifieke groeiomstandigheden 
zijn aangepast en ondersteunen onze klanten bij het produceren en het 
op de markt brengen van hun producten. Onze wereldwijde organisatie 
en gespecialiseerde gewasteams zijn van essentieel belang voor deze 
bedrijfsfilosofie. Wij bedienen de gehele groenteketen van productie, 
handel en verwerking wereldwijd en zijn een van de vier grootste 
groentezaadbedrijven ter wereld. 

Maar wat ons onderscheidt is dat het bij BASF evenzeer om onze klanten 
draait als om zaden. De hechte relaties met onze klanten en partners en 
onze gespecialiseerde gewasteams vormen de basis van ons succes. 
Samen verbeteren we de levenskwaliteit van mensen met gezonde, 
gemakkelijke en smaakvolle groenterassen.

3Nunhems Assortment brochure Broad beans2 Nunhems Assortimentsbrochure Broad beans



54 Nunhems Assortiment brochure Tuinbonen Nunhems Assortiment brochure Tuinbonen

• hoge en constante opbrengst met een uniforme sortering
• uniforme peulvulling met hoge peulaanzet
• 1-2 stengels per plant
• forse plant met open structuur

• zeer fijne sortering en een uniforme productie
• laat ras
• halfhoge planten
• kan met prima resultaat later gezaaid worden

• meest uniforme sortering in het fijne segment
• vroeg ras met hoge en zeer constante opbrengst
• open gewas, kort en zeer stevig planttype
• 3-4 stengels per plant met een hoge peulaanzet
• goede peulvulling

BROAD BEANS

LISTRA
BROAD BEANS

TALIA
BROAD BEANS

DANKO



Broad beans
RAS n <12 mm n 12-15 mm n >15 mm Vroegheid/dagen Peulstand

Danko 20 80 0

Listra 80 20 +3

Talia 60 40 +4

*Vroegheden en sorteringen zijn indicatief en afhankelijk van lokale omstandigheden.
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Advice for cultivation practice* 
Information provided by Nunhems Netherlands B.V. 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 Netherlands B.V. 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, 2019. All rights, including property rights, are reserved by Nunhems BV 
or its affiliates on any matter presented or depicted herein.

*  under application for inclusion in the EC Common Catalogue of Vegetable Varieties
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