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Traditionele teelt

Lucania

E23L.2352

Vroegheid en vruchtgewicht

Vitaal, groen en resistent

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sterk in vroegheid, zelfs met lage hoeveelheden licht.
Zware vruchten op de stam.
Krachtig en uniform gewas.
Goede productie op de hoofdrank.
Intermediaire Meeldauwresistentie.

Lucania is inmiddels alweer vijf jaar op de markt en vindt meer
en meer zijn plek. Het areaal groeit dan ook jaarlijks. Het ras
onderscheidt zich op een aantal facetten. De plant is sterk en grof.
Op de stam produceert het ras vruchten die langer, vroeger en
zwaarder zijn. Aan het einde van de stam ligt Lucania vaak al 5 tot
10% in stuks voor op andere rassen, met vruchten die 15 gram
zwaarder zijn. Ook op de hoofdrank is de productie hoog, evenals het
vruchtgewicht. Voor teelten die uiterlijk eind april/begin mei eindigen,
komt Lucania het beste tot zijn recht. De plant reageert goed op
snelheid en hogere temperaturen, wat bijvoorbeeld in een situatie
met een vast AC-folie of een dubbel scherm het geval is.
Het ras kan geplant worden van eind december tot begin februari.

Hoge productie.
Groen en vlot groeiend gewas.
Geen stagnerende groei in moeilijke periodes.
Intermediaire resistentie tegen Meeldauw.

E23L.2352 is een nieuw ras voor traditionele teelten die geplant
worden in januari. Karakteristiek voor het gewas is de vlotte groei
en de groene kleur de hele teelt door. Zelfs tijdens de traditioneel
moeilijke periode in maart, komt dit gewas eerder terug dan andere
rassen. Het resultaat is een solide balans tussen groei, vruchtaanleg
en productie, de hele teelt door. Het gewas vraagt er dan ook
om wat luchtiger geteeld te worden. Dit om de selectiviteit en
openheid van het gewas te bevorderen. Het resultaat is een hoge
eindproductie, zelfs in de langere teelten. Bijkomend voordeel is dat
het ras intermediaire resistentie biedt tegen Meeldauw en over een
lichte mate van Bontvirusresistentie beschikt.

Topspin
De oplossing voor planten na januari
•
•
•
•

Ideaal voor plantingen in februari en maart.
Hoge productie met een open gewas.
Voldoende veertigers op de stam.
Wordt niet lang op de rank.

Februari en maart zijn plantdata die qua raskeuze tussen de wal
en het schip vallen. Het is te laat voor winterrassen, want door de
selectiviteit van deze rassen valt de productie vaak tegen en worden
de rankvruchten te lang. Het is echter te vroeg voor zomerrassen,
want hiervan is vaak het vruchtgewicht in deze periode te laag.
Topspin biedt in deze periode uitkomst. Op de stam is het ras
voldoende selectief om een goed vruchtgewicht (veertigers) te
produceren. Op de rank legt Topspin genoeg vruchten aan voor een
hoge productie. De groeiwijze is compact en sterk en daarmee blijft
het gewas open tot het einde van de teelt.

Hogedraadteelt belicht

Topvision
Waar kracht en vruchtgewicht de boventoon voert
•
•
•
•
•

Sterk gewas met grof blad.
Langere vrucht met goed vruchtgewicht.
Heeft voldoende licht nodig (lichtintensiteit, stengels per m²).
Generatief sturen.
Stabiele productie.

Topvision is een rendementsras. Het ras komt het beste tot zijn
recht met voldoende belichting (minimaal 8000 lux) en maximaal 2,8
stengels per meter. Dat resulteert in een juiste verhouding tussen
arbeid, kilogramproductie en vruchtgewicht. De stuksproductie
voert niet de boventoon, maar is goed. Generatieve sturing verdient
de voorkeur bij deze krachtpatser. Onder moeilijke omstandigheden
blijft het gewas overeind. Door deze kracht is Topvision dan ook
makkelijk in te zetten voor lange teelten, het hele jaar door.

Hogedraadteelt onbelicht

Topspin
Betrouwbaar en stabiel
•
•
•
•

Krachtig met hoge productie.
Lange adem.
Uniforme kwaliteit tot einde teelt.
Beheerste plantlengte.

Topspin is inmiddels al vijf jaar het standaardras en de marktleider in
de onbelichte hogedraadteelt. Telers kiezen voor dit ras vanwege de
stabiliteit. In het begin van de teelt kan de vruchtkleur, zoals bekend,
wat minder zijn en kan het gewas een splijtkop geven. Daarna komt
Topspin in een zeer stabiel ritme met een goede productie en een
uniforme en mooie kwaliteit zonder lang te worden. Door deze
stabiliteit en groeiwijze is het geen probleem om de teelt door te
trekken tot diep in juli. Met de gemiddeld niet te hoge bladafsplitsing
en de stabiele productie is het gewas arbeidstechnisch goed
te managen. Het advies is om de teelt te starten met maximaal
1,5 stengel per m² en te verdubbelen tot maximaal 3,0 stengels.
Plantperiode van het ras in deze onbelichte teelt, is vanaf 20 januari
en in februari.

Mini-komkommers

Katrina

E23B.2326

Oude bekende met supersmaak

Nieuweling voor traditioneel en hogedraad

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Meest geplante ras in segment tussen 110 en 130 gram.
Knapperig en zoet.
Open en rustig groeiend gewas.
Sterk tegen Meeldauw en Bontvirus.

Katrina is een mini-komkommer voor traditionele teelten die het hele
seizoen in te zetten is. Planten kan vanaf eind januari tot in augustus.
Met 110 tot 130 gram (lengte 16 tot 18 cm) is het een wat grovere
mini. De kwaliteit en smaak zijn de belangrijkste kenmerken van
dit ras. De vruchten zijn knapperig en lekker zoet van smaak. Het
ras heeft een hoge Meeldauwresistentie. Daarnaast blijkt het in de
praktijk sterk tegen Bontvirus. De plant maakt meerdere vruchten
per oksel en groeit zeer beheerst op de ranken. Het advies is dan ook
om de kop door te draaien over de draad.

Open en generatief gewas.
Geschikt voor traditioneel en hogedraad.
Hoge Meeldauwresistentie.
Sterk tegen Bontvirus.
Vrucht tussen 90 en 110 gram.

E23B.2326 is een open en generatief gewas dat gemiddeld
2 vruchten per oksel maakt. Het ras is getest en heeft zich
bewezen in de praktijk in zowel hogedraadteelten als in
traditionele systemen. De productie is hoog en de plant
is gemakkelijk om in te werken. De vruchtkwaliteit is zeer
consistent met een mooie kleur. Het vruchtgewicht zit tussen
de 90 en 110 gram (13 tot 15 cm) en is daarmee iets lager dan
dat van Katrina. De Meeldauw- en Bontvirusresistentie maken
het tot een zeer compleet ras. Plantperiode van dit ras is vanaf
eind januari tot in augustus.

Blijf op de hoogte!
Op enzazaden.nl/komkommer vindt u alle informatie die u
nodig heeft: een overzicht van alle komkommerrassen- en
types én het laatste nieuws. Denk aan ervaringen van telers,
teeltrichtlijnen en ontwikkelingen in de komkommermarkt.
Houd de pagina in de gaten en u blijft op de hoogte.
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