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24-237 RZ
arbeidsgemak en
topproductie

24-237 RZ, betrouwbare keuze

Als marktleider in komkommer voelen

opbrengst, viel ons ook de kwaliteit van

dit ras uitstekend. Brandkoppen en

we de noodzaak voorop te blijven

deze nieuwkomer op. De komkommers

splijtkoppen hebben we tijdens de

lopen met productontwikkeling.

hebben een goede vorm, mooie rib

proeven dan ook nergens vastgesteld.

Daarbij streven we onder meer naar de

en donkergroene kleur. Ook uit de

hoogste producties en de beste kwa

verschillende houdbaarheidsproeven

Alles bij elkaar verwachten wij veel

liteit, voor elk type en voor elke teelt.

kwamen positieve resultaten.

van dit ras. Een nieuwkomer met
zoveel goede eigenschappen verdient

In 2015 hadden we veel proeven en een

Sterke, maar beheerste groeier

het om op grotere schaal geteeld te

enkele afdeling van ons nieuwe ras

De telers die proeven 24-237 RZ

worden. Tevens adviseren wij om

24-237 RZ voor de zomer- en herfstteelt

hadden staan, roemen dit ras om

24-237 RZ proefsgewijs te testen in de

staan. De ervaringen met deze nieuw

zijn arbeidsvriendelijkheid en

hogedraadteelt.

komer zijn erg positief. Met dit ras zien we

overzichtelijkheid. Ander pluspunt is de

dat de lat weer hoger komt te liggen.

enkelvruchtigheid op de stam. De ranken
lopen sterk uit, maar blijven beheerst.

De plantingen 24-237 RZ gaven

Hierdoor lopen de eerste rankoksels niet

een hoge productie en ook het

vol met ‘nesten’ vruchten. Qua groeiwijze

vruchtgewicht was daarbij met circa

lijkt deze nieuwkomer dan ook tussen

400 gram ruim voldoende. Het aantal

de rassen Roxanna en Laureen in te

stuks lag regelmatig boven het niveau

zitten. Verder viel op dat 24-237 RZ in

van Roxanna RZ en was gelijk aan

de meeste proeven stabiel reageerde.

dat van Laureen RZ. Vergeleken met

Daarmee bedoelen we dat dit ras

dit laatste ras scoorde 24-237 RZ een

onder verschillende omstandigheden

vruchtgewicht dat ongeveer 20 gram

op dezelfde manier groeit. Dat

hoger lag. De kiloproducties waren

geeft duidelijkheid. Zelfs onder zeer

daardoor uitstekend. Naast de hoge

zomerse omstandigheden reageerde

24-237 RZ
Teler

Plantdatum

Einde teelt

Kg/m2

St./m2

Roxanna RZ
gvg

Kg/m2

St./m2

Raseigenschappen
24-237 RZ

• Planten van 1 maart tot 20 augustus
• Hoge stuks- en kiloproductie
• Zeer gangbaar vruchtgewicht:
350-450 g
• Arbeidsvriendelijk en overzichtelijk
gewas
• Goede plantbalans
• Sterk tegen brandkoppen en
splijtkoppen
• Sterk tegen Botrytis en
Mycosphaerella
• Mooie geribde vrucht
• Goede houdbaarheid

Laureen RZ
gvg

Concurrentras

Kg/m2

St./m2

gvg

21,3

50,5

422

Kg/m2

St./m2

gvg

26,1

60

435

16,3

40,1

405

24

54,9

437

Zomerteelt
Teler A

21-5-2015

4-8-2015

27,7

63,7

435

25,9

60,1

431

Teler B

22-5-2015

7-8-2015

27,5

61,3

449

27

61,6

438

Teler C

21-5-2015

23-7-2015

22,4

51,1

438

Teler D

17-6-2015

7-9-2015

26,4

60,2

439

24,3

56,7

429

Najaarsteelt

2

Teler B

11-8-2015

17-11-2015

17,2

41,8

410

15,9

38,1

418

Teler C

28-7-2015

22-10-2015

20

50,6

395

19,5

50,2

388

Teler E

21-7-2015

2-11-2015

20,9

45,1

463

19,8

47,1

420

Teler F

1-8-2015

29-10-2015

25,1

57,1

440

23,1

53,1

435

23,8

56,6

420

Rijk Zwaan | Special komkommer

Harry van Winden uit Made:
“Selectief van zichzelf”

“Wij hadden 24-237 RZ afgelopen zomer

ook duidelijk meer rib. Sterke vruchten

ja, meestal zie je dat bij het aantal

op 9.000 m² staan. Dat is ongeveer een

waaraan je goed de kracht van het

rankkomkommers dan wel weer

derde van onze nieuwe kas. Wel redelijk

gewas kon aflezen.”

terug. Wat wel scheelt is dat 24-237 RZ

laat geplant, op 11 augustus met een

“24-237 RZ is een prettig gewas om in

selectief van zichzelf is. Moet je bij

dichtheid van 1,45 planten per m². Bij

te werken: mooi overzichtelijk. Wat

andere rassen nog wel eens oksels

zo’n latere plantdatum hoort een wat

het meeste opvalt is zijn kracht; hij

leegmaken, deze nieuwkomer regelt

zwaardere komkommer. En dat gewicht

groeit vrij sterk. Zeker als je hem ziet

zelf wat hij aankan. En dat doet hij

heeft 24-237 RZ. We oogstten allemaal

staan naast een wat schrale Bonifacio.

goed. Op 17 november was de laatste

dikke 40-ers. De vruchten waren

Een volgend seizoen zullen we de

oogst en zelfs toen waren de vruchten

daarmee net iets zwaarder dan die van

plant misschien ietsjes meer belasten,

nog super.”

ons andere ras Bonifacio RZ. Ze hadden

meer stammers aanhouden. Maar

Ruud Grubben uit Maasbree:
“Duidelijk productieverschil”
“Afgelopen jaar hadden we een

we een sterke scheutontwikkeling

rij 24-237 RZ in proef staan naast

wat weer resulteerde in een hoge

ons hoofdras Laureen RZ. Het ras

productie. Vergeleken met Laureen

kreeg meteen een hete zomer voor

lag de opbrengst in kilo’s 6% hoger.

zijn kiezen met temperaturen rond

Het vruchtgewicht hebben we niet

38 ºC. De nieuwkomer hield zich

gemeten, maar deze was voor mijn

echter goed staande en toonde ook

gevoel iets hoger. Een prima resultaat

meer groeikracht dan de andere

dus. Komende zomer wordt 24-237 RZ

rassen. Ondanks de extreme
omstandigheden

waarschijnlijk dan ook ons nieuwe
hoofdras.”

zagen
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mooi geribd en gevuld. Ook is deze
“We hebben een traditionele teelt met

introductie een prettig ras om mee te

verhoogde draad. 24-237 RZ plantten

werken. Gedurende de teelt bleef het

we op 19 juni met een dichtheid van

gewas namelijk heel overzichtelijk.

1,4 planten/m². Uiteindelijk heeft dit

Ondanks de groeikracht werd het niet

gewas nog tot 10 september gestaan.

te vol en juist dankzij die power stond

Prima vruchten, hoor. We doen onze

de plant makkelijk in balans. Mochten

eigen houdbaarheidsproeven en

we dit ras binnenkort weer gaan telen,

daarin scoorde het goed. De vruchten

dan volgen we opnieuw dezelfde

zijn kort, donkergroen van kleur,

strategie.”
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Contactgegevens
Nederland

België

Hans Eigenraam

Marcel van Koppen

Ton Berkers

+31 (0)6 27 88 51 04

+31 (0)6 51 76 15 84

+31 (0)6 53 29 89 93

h.eigenraam@rijkzwaan.nl

m.van.koppen@rijkzwaan.nl

t.berkers@rijkzwaan.nl

John Verbruggen

Peter Reinders

+31 (0)6 20 24 71 74

+31 (0)6 51 16 61 28

j.verbruggen@rijkzwaan.nl

p.reinders@rijkzwaan.nl

Kees de Jong

Ronald van den Bulk

+31 (0)6 53 29 89 90

+31 (0)6 51 31 06 30

k.de.jong@rijkzwaan.nl

r.van.den.bulk@rijkzwaan.nl

Peter Scheire
+32 (0)475 25 87 35
p.scheire@rijkzwaan.be

Partner RZ | Altijd actueel teeltadvies
Op het digitale platform Partner RZ vindt u het hele jaar actuele
teeltinformatie en -tips van de teeltadviseurs van Rijk Zwaan. Zodra
er een bericht is geplaatst, ontvangt u een e-mail. Naast het lezen van
de i nformatie kunt u hierop ook reageren. Heeft u nog geen inlogcode
ontvangen of heeft u vragen over Partner RZ? Neem dan contact op met
Rijk Zwaan via het e-mailadres partner@rijkzwaan.com

Beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en elke andere informatie in welke vorm dan ook van Rijk Zwaan, bijvoorbeeld over de
houdbaarheidsdatum, zaai-, plant- en oogstdata, zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk.
Rijk Zwaan aanvaardt echter in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van zulke beschrijvingen,
illustraties, teeltadviezen en informatie. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste opslag van de zaden en dient zelf te
beoordelen of de zaken en teeltadviezen geschikt zijn om voor de beoogde teelten respectievelijk onder de lokale omstandigheden te
worden gebruikt.
De resistentieverklaring is gepubliceerd op www.rijkzwaan.com en wordt op verzoek aan u toegezonden.
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