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Beste tomatenteler, beste relatie,

Wij hopen dat het goed met jullie gaat!

Sinds maart 2020 beleven we met zijn allen omwille van Covid-19 een 
heel turbulente periode, die op iedereen maar ook zeker op producenten 
van groente en fruit een enorme impact heeft.  Het is voor niemand meer 
“business as usual” en het is belangrijk dat we ons zo goed mogelijk 
aanpassen aan “het nieuwe NORMAAL”. 

Ondanks de afstand die we met zijn allen moeten bewaren, willen we toch 
graag NABIJ onze klanten en relaties zijn. We weten immers dat de beste 
ideeën, producten, innovaties maar ontstaan als je SAMEN aan iets werkt. 

Ons tomatenteam staat klaar voor jullie, contacteer ons zodat we samen 
producten en concepten kunnen verbeteren en elkaar kunnen inspireren.
We hebben afgelopen mei onze nieuwe demokas “Tomato Vision” 
geopend. 
Het is onze showroom waar jullie ons ruime assortiment kunnen bekijken, 
zowel bestaande rassen, als nieuwere, pre-commerciële rassen. 

In deze brochure vinden jullie al onze commerciële rassen in de 
verschillende segmenten. We hebben voor elk wat wils, zowel bij de 
vleestomaten, bij de zoete cherrytomaten, onze wereldberoemde 
snoeptomaten of specialties. 

Wij wensen jullie een uitstekende gezondheid  
en een succesvol tomatenseizoen!

  Tomatenteam Benelux
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Assortiment overzicht
Segment  Rasnaam  Vrucht- 

gewicht (g) 
Vrucht in 
mm/type 

Kleur  Resistenties HR  Resistenties 
IR 

Vlees- 
tomaten 

Altadena  260-300  82-102  Rood
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 
(US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E

Buvena  240-280 82-102  Rood
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 
/ Ff: A-E/ For

On

Maluno 200-250 82-102 Roze
For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / 
Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / 
Ff: A-E

TYLCV

Standaard- 
tomaten 

Ebrando  150-170  60-82  Rood
For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / 
Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / 
Ff: A-E / TSWV

On

Epundo  150-170  60-82  Rood
Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / 
For / S / Va, Vd / TMV: 0 / 
ToMV: 0-2

On

Pruim- 
tomaten

Romindo  100-110  los  Rood
For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / 
Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / 
Ff: A-E

On

Romanella  100-120  los  Rood
ToMV: 0-2 / V / TMV: 0 / Fol: 
0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: 
A-E

Ma / Mi / Mj

Romatico 100-120 los Rood
Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / 
For / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 
0-2 / TSWV

On

Snack-
tomaten

Angelle  10-11  los  Rood  ToMV: 0-2 Ma / Mi / Mj

Babeno  11-13  los  Rood 
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0 
(US1)

Funtelle  11-13  los  Rood 
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Ff: A-E 
/ Fol: 0 (US1) / Ma / Mi / Mj

On

Duelle  11-12  Los  Rood 
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Ff: A-E 
/ Fol: 0 (US1)

On / Ma / Mi 
/ Mj

Sweetelle  11-12  los  Rood 
Ff: A-E / Fol: 0 (US1) / ToMV: 
0-2

Ma / Mi / Mj

Tontelle  11-12  los  Rood 
Ff: A-E / Fol: 0 (US1) / Va, 
Vd, / Ma / Mi / Mj / TMV: 0 / 
ToMV: 0-2

Bamano  11-12  los  Oranje 
Fol: 0 (US1) / ToMV: 0-2
IR : Ma / Mi / Mj

Bambelo  10-11  los  Oranje  Fol: 0 (US1) / Ma / Mi / Mj

Ivorino  10-12  los  Ivoor 
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0
(US1)

Ma / Mi / Mj

KM5512  13-17  los  Bruin 
Ff: A-E / Fol: 0 (US1) / TMV: 
0 / ToMV: 0-2

Monile  10-12  los  Roze 
Fol: 0 (US1) / TMV: 0 / ToMV: 
0-2

For / On / Ma / 
Mi / Mj

Overzicht resistenties

Ff: A-E Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) race A,B,C,D,E 

Fol: 0-1 Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici race 0, 1 

For Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici 

M Meloidogyne 

Ma Meloidogyne arenaria 

Mi Meloidogyne incognita

Mj Meloidogyne javanica

On Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)

San Marzano 

Seviocard  90-100  mini  Rood
Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / V 
/ Va, Vd / ToMV: 0-2

For / Ma / Mi 
/ Mj

Dubbo  18-25  mini   Rood
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 
(US1-2) / Vd / Va

Mi / Ma / Mj

Dubino  16-23  mini   Rood
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0
(US1) / Mi / Ma / Mj

Dunne  20-28  mini  Rood Fol: 0-1 (US1-2) / ToMV: 0-2 Ma / Mi / Mj

Trostomaten
Climston  120-140  midden  Rood 

ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 
(US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E

On

Clodano  130-150  midden  Rood
ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 
(US1-2) / Ff: A-E

Cherry

Belido  11-13  los Rood 
Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / 
Vd, / Ma / Mi / Mj / ToMV: 
0-2

On

Nebula  14-16  los Rood 
For / Pst / ToMV: 0-2 / Fol: 
0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: 
A-E

Ma / Mi / Mj

Yolita 15-16 tros of los Geel Fol: 0-1 (US1-2) / ToMV: 0-2 Ma / Mi / Mj

Coeur de 
Boeuf 

Arawak  220-260  los Rood V / Va / Vd / ToMV: 0-2

Gigawak  220-260  los Rood
Fol: 0-2 (US1-3) / V / Va, Vd 
/ TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV

Cocktail
Depona  30-35  tros Rood 

Ff: B, D / Fol: 0-1/ For/ 
Vd/ Ma / Mi / Mj / TMV: 0 / 
ToMV: 0-2

On

HN5003  30-35  tros Paars 
For / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / 
Vd 

Ma / Mi / Mj

Specialties
Edioso tros Rood Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) Ma / Mi / Mj

Olmeca 90-100 los Rood
Fol: 0-1 (US1-2) / V / Va, Vd 
/ TMV: 0 / ToMV: 0-2

For / Ma / Mi 
/ Mj

Onderstam

Kardia 
HR : Ff: A-E / Fol: 0 (US1), 
Fol: 1 (US2) / For / V / Va, Vd 
/ ToMV: 0-2

 Pl / M / Ma / Mi 
/ Mj

Arnold 
HR : Fol: 0 (US1), Fol: 1 
(US2) / For / V / Va, Vd / 
ToMV: 0-2

Pl / M / Ma / Mi 
/ Mj

Pl Pyrenochaeta lycopersici 

TMV 0 Tobacco Mosaic Virus race 0 

ToMV 0-1 Tomato Mosaic Virus Strain 0,1 

TSWV Tomato Spotted Wilt Virus

V Verticillium dahliae V. albo-atrum, race 1* 

Va Verticillum albo-atrum 

Vd Verticillum dahliae 

Segment  Rasnaam  Vrucht- 
gewicht (g) 

Vrucht in 
mm/type 

Kleur  Resistenties HR  Resistenties 
IR 
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Altadena

Buvena

Gewaseigenschappen
• Open gewas dat vlot weggroeit,  

goede zetting 
• Arbeidsvriendelijk planttype
• Zeer goede vroege productie door snelle 

start van de oogst 
• Hoog vruchtgewicht resulteert in hoge 

productie
• 1 op 1 enten wordt geadviseerd om 

koploosheid te voorkomen

Vruchteigenschappen
• Hoogronde vruchten met uniforme rode 

kleur
• Zeer sterk tegen neusrot 
• Goede houdbaarheid, kroontjes blijven 

fris gedurende lange tijd 
• Vruchtgewicht 260-300 g

 HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 
(US1-2)  / Vd / Va / Ff: A-E

Gewaseigenschappen
• Vlotte zetting en snelle ontwikkeling van 

trossen
• Uitstekend productiepotentieel door 

hoge vruchtgewicht
• Hoog percentage BBB sortering zorgt 

voor een voortreffelijk rendement
• Vegetatief planttype bij start van de 

teelt, komt in balans bij voldoende 
plantbelasting

Vruchteigenschappen
• Dieprode, glanzende vruchten 
• Laagronde en gemote vruchtvorm geven 

deze tomaten een authentieke uitstraling
• Zeer uniform vruchtgewicht rond 260 g
• Zeer goede vruchtkwaliteit, ook na 

bewaring

 HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 / 
Ff: A-E/ For  
IR : On

Vleestomaten
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Maluno
Gewaseigenschappen
• Hoog productief
• Groeikrachtige planten met een goede 

bladbedekking in de zomer
• Goede weerstand tegen neusrot
• Ongevoelig voor gele schouders

Vruchteigenschappen
• “Roze vleestomaat”
• Vruchtvorm en -grootte vergelijkbaar met 

vleestomaat
• Interne vruchtstructuur zoals 

vleestomaat zorgt voor een uitstekende 
smaakbeleving

• Zeer goede stevigheid en houdbaarheid 
• Licht geribde vruchten, vruchtgrootte 

en -kleur garanderen een zeer goede 
presentatie

 HR : For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 
0-1 (US1-2)  / Vd / Va / Ff: A-E 
IR : TYLCV Maluno,  

onze heerlijke 
roze vlees-

tomaat

98



Ebrando
Gewaseigenschappen
• Zeer constant in ontwikkeling van 

bloemen en vruchten gedurende het hele 
jaar

• Goede zetting en snelheid leidt tot goede 
vroege én totale productie

• Korte plantlengte is interessant voor 
oudere kastypes

• Presteert zeer goed, zowel in onbelichte 
als belichte teelten

• Zeer uitgebreid resistentiepakket

Vruchteigenschappen
•  Dieprode vruchten van hoge kwaliteit, 

zeer sterk tegen krimpscheurtjes
• Kroontjes blijven na de oogst lang fris
• Goede smaakscore en uitstekende 

hardheid
• Hoog en constant vruchtgewicht van 

150-160 g

 HR : For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 
0-1 (US1-2)  / Vd / Va / Ff: A-E / 
TSWV  
IR : On

Standaard

Epundo
Gewaseigenschappen
• Ras met een open generatief planttype, 

sterke, vegetatieve onderstam is 
aanbevolen

• Zeer vlotte en vroege zetting resulteert in 
opvallend hoge vroege productie

• Hoge totaalproductie dankzij de 
constante zetting en vruchtgewicht

Vruchteigenschappen
• Zeer uniforme vruchtvorm, reeds vanaf 

de eerste trossen
• Glanzende vruchten met 

hoogkwalitatieve uitstraling en een 
uitzonderlijk mooie rode vruchtkleur

• De vruchten zijn lekker en hebben een 
goede hardheid

• Vruchtgewicht 150-160 g
• Opvallend frisse kronen die zeer lang hun 

versheid bewaren

 HR: Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2)  / For / 
S / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2 
IR :On
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Romindo
Gewaseigenschappen
• Opener planttype met goede zetting en 

vlotte groei
• Hoogproductief 
• Geschikt voor losse oogst 
• Uitgebreid resistentiepakket

Vruchteigenschappen
• Buitengewoon sterk tegen neusrot
• Uniforme vruchten van 100-110 g
• Mooie rode vruchtkleur
• Kwalitatieve, stevige vruchten met goede 

houdbaarheid

 HR : For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 
0-1 (US1-2)  / Vd / Va / Ff: A-E 
IR: On

Pruimtomaten

Romanella
Gewaseigenschappen
• Goede groeikracht, snel in balans
• Zeer vlotte zetting gedurende het ganse 

seizoen
• Hoge vroege en totaalproductie
• Geschikt voor oogst als tros of los
• Kan zowel belicht als onbelicht geteeld 

worden

Vruchteigenschappen
•  Onderscheidende en zeer uniforme 

langwerpige vruchtvorm
• Uitstekende houdbaarheid 
• Vruchtgewicht 110-120 g
• Syngenta’s lekkerste pruimtomaat!!

 HR : ToMV: 0-2 / V / TMV: 0 / Fol: 
0-1 (US1-2)  / Vd / Va / Ff: A-E 
IR: Ma / Mi / Mj
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Romatico
Gewaseigenschappen
• Sterk, iets vegetatiever gewastype
• Sterke zetting, ook in lichtarme 

omstandigheden
• Geschikt voor losse oogst, zowel voor 

belichte én onbelichte teelt
• Bijzonder uitgebreid resistentiepakket
• Hoogproductief

Vruchteigenschappen
• Zeer sterk tegen neusrot
• Stevige vruchten met zeer goede 

doorkleuring
• Meer langgerekte vruchtvorm in 

vergelijking met Romindo
• Vruchtgewicht 110 g

 HR : Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2)  / For / 
Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV 
IR : On

Romatico, 
 onze nieuwste  
productietopper 
in pruimtomaat

1514

Bron : Proefstation voor de Groenteteelt 2019

Romindo 
Romatico
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Angelle
Gewaseigenschappen
• Groeikrachtig, vegetatiever planttype  

met een groot herstelvermogen
• Goede zettingscapaciteit en hoog 

percentage splittrossen
• Geschikt voor belichte en onbelichte 

teelt, in alle teeltomstandigheden
• Eerder korte planten die makkelijk te 

sturen zijn

Vruchteigenschappen
• Dieprode kleur en mooie vruchtglans 

geven de vruchten een hoogkwalitatieve 
uitstraling

• De vruchten zijn ongevoelig voor barsten, 
stevig en hebben een zeer goede en 
lange houdbaarheid

• Uitmuntend goede smaak door perfecte 
balans tussen zoet, zuur en sappigheid

 HR : ToMV: 0-2 
IR : Ma / Mi / Mj

Snacktomaten

Babeno
Gewaseigenschappen
• Productief en stabiel planttype met 

goede groeikracht 
• Constante vrucht- en bloemontwikkeling
• Goede trosaanhechting, weinig 

afvallende vruchten
• Compacte trossen

Vruchteigenschappen
•  Zeer uniforme vruchtgrootte, 

vruchtgewicht iets hoger dan  
Sweetelle en Angelle

• Stevige bite en goede houdbaarheid
• Brix iets lager t.o.v. Sweetelle maar door 

goede zoet-zuur verhouding toch zeer 
hoge smaakscores

 HR : ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0 
(US1)

Lekker en gezond 
snoepen!
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Funtelle
Gewaseigenschappen
• Open groeikrachtig planttype met 

constante bloemontwikkeling en zetting 
• Hoogproductief door iets hoger 

vruchtgewicht
• Kortere planten
• Uitgebreid resistentiepakket 

Vruchteigenschappen
• Mooie rode vruchten met langwerpige, 

uniforme vruchtvorm
• Vruchtgewicht 1-2 g zwaarder dan 

Sweetelle
• Hoge zoetheid, maar iets lagere zuurheid 

en zachtere bite t.o.v. Sweetelle 

 HR : ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Ff: A-E / 
Fol: 0 (US1) / Ma / Mi / Mj 
IR : On

Duelle
Gewaseigenschappen
• Groeikrachtig planttype met zeer 

goede zetting, ook onder lage 
lichtomstandigheden

• Hoge vroege én totale productie 
• Hoog percentage splijttrossen
• Kort vruchtbehang en hoger 

vruchtgewicht mondt uit in zeer goede 
oogstnorm

• Uitgebreid resistentiepakket

Vruchteigenschappen
•  Intens rode vruchten met een goede 

houdbaarheid
• Stabiel vruchtgewicht gedurende 

het jaar; behoudt ook een hoog 
vruchtgewicht in het najaar

• Uniforme vruchtvorm
• Goede smaakscore, iets minder zuur & 

zoet, zachtere bite ivm Sweetelle
• Vruchten 1-2 g zwaarder t.o.v. Sweetelle

 HR : ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Ff: A-E / 
Fol: 0 (US1) 
IR: On / Ma / Mi / Mj

Smaakanalyse expertpanel  WUR

Stevigheid

MeligheidAchterblijvende 
schil

SappigheidRozebottel 
aroma

ZoetheidFruitig 
aroma

Zuurheid

Aroma aanwezigheid

Aroma 
voorkeur
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Sweetelle
Duelle

Duelle, onze  
nieuwkomer  
in het snack- 

tomaten- 
segment!
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BamanoSweetelle
Gewaseigenschappen
• Sterk generatief planttype met zeer vlotte 

aanmaak van bloemen en vruchten
• Hoog percentage splijttrossen draagt bij 

aan hoge productie
• Soms kan snoeien aanbevolen worden 

om overbelasting te voorkomen
• Kan belicht én onbelicht geteeld worden

Vruchteigenschappen
• Aantrekkelijke oranje snoeptomaat met 

vergelijkbaar vruchtgewicht als Sweetelle 
& Angelle

• Past zeer mooi in een mixverpakking 
naast de rode snoeptomaten

• Zeer hoge smaakscores, de vruchten 
zijn zeer zoet en sappig en bezitten veel 
aroma

• De hoge zoetheid, het fruitige aroma en 
de iets zachtere vruchten,  maken dit 
ras zeer populair bij kinderen en jonge 
consumenten

• Zeer goede houdbaarheid 

 HR : Fol: 0 (US1) / ToMV: 0-2 
IR : Ma / Mi / Mj

BambeloTontelle
Gewaseigenschappen
• Sterk groeikrachtig ras dat makkelijk 

bladlengte en groeikracht behoudt
• Opvallend goede vroege productie én 

hoge totaalproductie 
• Stevige trosaanhechting 
• Hoog percentage splijttrossen

Vruchteigenschappen
•  Stevige vruchten met goede 

houdbaarheid
• Zeer aantrekkelijke oranje kleur zorgt 

voor mooie presentatie
• Zeer goede smaak met hoge brixcijfers

 HR : Fol: 0 (US1) / Ma / Mi / Mj

Gewaseigenschappen
• Generatief planttype met korte 

behanglengte
• Vruchtgewicht en productie vergelijkbaar 

met Sweetelle
• Sterke trosaanhechting
• Hoog percentage splijttrossen
• Uitgebreid resistentiepakket

Vruchteigenschappen
•  Mooie rode vruchten met mooie 

vruchtglans
• Goede smaakscore
• Uitstekende houdbaarheid

 HR : Ff: A-E / Fol: 0 (US1) / Va, Vd, / 
Ma / Mi / Mj /  TMV: 0 / ToMV: 0-2

Gewaseigenschappen
• Generatief en open planttype dat  

belicht en onbelicht kan geteeld worden
• Past in verschillende 

teeltomstandigheden
• Hoog percentage splittrossen en  

hoge aanmaaksnelheid resulteert  
in goede productie

• Langgerekte trosvorm 

Vruchteigenschappen
• Aantrekkelijk snacktomaatje met  

intens rode kleur en mooie glans
• Onovertroffen smaak door een  

sublieme combinatie van zoet-zuur,  
bite en sappigheid

• Hoge brixcijfers en hoge aanwezigheid 
van aroma maken dit ras tot de 
publiekslieveling nr 1

• De stevige vruchten zijn ongevoelig voor 
barsten en hebben een bijzonder lange 
houdbaarheid, hierdoor wordt het ook in 
de retail-keten zeer gewaardeerd. 

 HR: Ff: A-E / Fol: 0 (US1) / ToMV: 0-2 
IR: Ma / Mi / Mj

2120



KM5512

Ivorino

Gewaseigenschappen
• Een open planttype met een vlotte 

doorgroei
• Een hoge stengeldichtheid in de zomer is 

aangewezen

Vruchteigenschappen
• Kumato snacktomaat met een 

uitstekende smaak
• De vruchten hebben een prima hardheid 

en goede houdbaarheid
• Door zijn unieke kleur is het 

een gewaardeerde aanvulling in 
mixverpakkingen

 HR : Ff: A-E / Fol: 0 (US1) / TMV: 0 / 
ToMV: 0-2

Gewaseigenschappen
• Vegetatief planttype met eerder korte 

planten 
• Generatieve sturing is aanbevolen 
• Snoeien is niet nodig
• Gezien het vegetatieve karakter, 

adviseren we om op een generatieve 
onderstam te enten

Vruchteigenschappen
• Door zijn onderscheidende ivoorkleur 

en zijn typische langwerpige babyplum 
vorm, een perfecte toevoeging in 
mixverpakkingen van snoeptomaat 

• De specifieke, zachte textuur en de milde 
smaak maken dit ras zeer geliefd bij 
kinderen en ouderen

 HR : ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0 
(US1) 
IR : Ma / Mi / Mj

Monile
Gewaseigenschappen
• Groeikrachtig vegetatief ras, 

generatieve sturing is aanbevolen
• Bloemontwikkeling en zetting 

verlopen vlot en resulteren in een 
goede productie, vergelijkbaar met 
Sweetelle

• Snoeien is niet nodig, een goede 
plantbelasting resulteert in een 
betere plantbalans

Vruchteigenschappen
•  De vruchten zijn donkerroze en 

hebben de specifieke “Syngenta-
snoeptomaat” vruchtvorm

• De smaak is zeer bijzonder en 
wordt gekenmerkt door een hoge 
zoetheid en sappigheid en een 
hoge aanwezigheid van aroma 

• Door de zachte textuur en fijne 
vruchtschil smelten de vruchten in 
je mond

• Vruchtgewicht is vergelijkbaar met 
Sweetelle

 HR : Fol: 0 (US1) / TMV: 0 / 
ToMV: 0-2 
IR : For / On / Ma / Mi / Mj

Smaakanalyse expertpanel  WUR

Monile, de 
eerste roze 

snoeptomaat!

Stevigheid

MeligheidAchterblijvende 
schil

SappigheidRozebottel 
aroma

ZoetheidFruitig 
aroma

Zuurheid

Aroma aanwezigheid

Aroma 
voorkeur
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Sweetelle
Monile
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San Marzano Seviocard
Gewaseigenschappen
• De plantlengte is kort, met een goed 

bladvolume tijdens de zomer
• Seviocard is zeer sterk tegen neusrot

Vruchteigenschappen
• Langwerpige vruchtvorm die heel 

uniform blijft over het seizoen
• Het hoge droge stofgehalte en de zoete 

smaak, maken dit de perfecte tomaat 
om te gebruiken in sausen

• Mooie rode vruchtkleur met een 
uitstekende houdbaarheid

 HR : Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2)  / V / 
Va, Vd / ToMV: 0-2 
IR : For / Ma / Mi / Mj
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Dubino

Dunne

Gewaseigenschappen
• Sterk groeikrachtig en open planttype
• Snelle trosaanmaak, vlotte bloei  

en snelle zetting
• Sterke weerstand tegen Botrytis

Vruchteigenschappen
• Mini san Marzano type met 

vruchtgewicht 16-20 g
• De stevige textuur en goede balans 

tussen zoet-zuur resulteren  
in een zeer goede smaak

• Kan zowel voor tros als los gebruikt 
worden

 HR : ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0 
(US1) / Mi / Ma / Mj

Gewaseigenschappen
• Generatief planttype met open gewas 
• Goede zettingscapaciteit in alle 

omstandigheden
• Minder gevoelig voor Botrytis

Vruchteigenschappen
• Zeer uniforme vruchten van 25 g
• Zeer mooie en lange tros van 20 stuks
• Combinatie van hoge zoetheid en 

bijzonder aroma leidt tot een zeer goede 
smaakervaring

• Kan zowel los als in trosvorm geoogst 
worden

 HR : Fol: 0-1 (US1-2)  / ToMV: 0-2 
IR : Ma / Mi / Mj

Dubbo
Gewaseigenschappen
• Groeikrachtig, open planttype  

met een vlotte zetting
• Maakt zeer veel trossen aan met 

gemiddeld 15 bloemen per tros
• Geschikt voor belichte en onbelichte teelt
• Arbeidsvriendelijk –  

lagere plantafstand mogelijk
• Productief

Vruchteigenschappen
• Sterke groene delen met  

goede houdbaarheid 
• Sterk tegen neusrot en scheuren –  

hoog netto resultaat
• Goede trosaanhechting en  

mooi geschakelde tros die perfect  
in verpakking past

• Meer vlezige vruchten met zoete  
smaak en iets lager zuurgehalte

• Vruchtgewicht 20-25 g

 HR : ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 
(US1-2)  / Vd / Va 
IR : Mi / Ma / Mj
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Trostomaten Climston
Gewaseigenschappen
• Generatief planttype, gemiddelde 

groeikracht
• Optimale resultaten worden bereikt in 

combinatie met een sterke onderstam. 
• Generatieve karakter verzekert een 

goede vroegheid en hoge totaalproductie

Vruchteigenschappen
• Middelgrove trostomaat met dieprode, 

glanzende vruchten en een opvallend 
vlakke tros

• Gemiddeld vruchtgewicht van 120-140 g, 
snoei mogelijk op 5 of 6 vruchten

• Hoge vruchtkwaliteit op vlak van kleur, 
hardheid, smaak

 HR : ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 
(US1-2)  / Vd / Va / Ff: A-E 
IR : On

Clodano
Gewaseigenschappen
• Sterk groeikrachtig, generatief gewas
• Open gewas met horizontale bladeren
• Zeer goede vroege productie door hoge 

bloeisnelheid
• Hoog totaal productiepotentieel

Vruchteigenschappen
• Jointless trostomaat met een 

vruchtgewicht 130-140 g
• Zeer mooie presentatie door dieprode 

vruchtkleur en opvallend sterke groene 
delen

• Stevige vruchten met uitstekende 
houdbaarheid

 HR : ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 
(US1-2)  / Ff: A-E
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Cherry tomaten Belido
Gewaseigenschappen
• Sterk groeiend gewastype dat vraagt  

om een generatieve, vlotte sturing
• Vlotte zetting doorheen het jaar zorgt 

voor zeer goede regelmaat in de tros
• Uitgebreid resistentiepakket
• Hoge productie

Vruchteigenschappen
• Rode troscherry, 14-18 vruchten per tros
• Zeer goede presentatie door dieprode 

vruchtkleur en mooie trosvorm
• De hoge zoetheid en sappigheid 

resulteren in een hoge smaakwaardering

 HR : Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2)  / Vd, / 
Ma / Mi / Mj  / ToMV: 0-2 
IR : On
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Yolita
Gewaseigenschappen
• Sterk groeiend planttype met constante 

bladstrekking en aanmaak van vruchten
• Los als aan de tros te oogsten

Vruchteigenschappen
• Opvallend gele cherrytomaat, gemiddeld 

vruchtgewicht 15-16 g
• Combineert een specifieke smaak met 

een uitstekende houdbaarheid.
• Goede vruchtkwaliteit e

 HR : Fol: 0-1 (US1-2)  / ToMV: 0-2 
IR : Ma / Mi / Mj

Nebula
Gewaseigenschappen
• Groeikrachtig planttype met hoge LAI
• Generatieve sturing is sterk aangewezen, 

Nebula moet voldoende onder stress 
worden gebracht om het juiste planttype 
te ontwikkelen

• Gebruik van een generatieve onderstam 
is aanbevolen. 

• Hoge LAI vereist voldoende weghalen 
van kopblaadjes

• Goede constante zettingscapaciteit

Vruchteigenschappen
•  Lichtrode cherry tomaat voor losse 

oogst, gemiddeld vruchtgewicht 14-16 g
• Zeer stevige en knapperige vruchten
• Uitmuntende en bijzondere smaak met 

zeer specifiek en herkenbaar aroma en 
bite

 HR : For / Pst / ToMV: 0-2 / Fol: 0-1 
(US1-2)  / Vd / Va / Ff: A-E 
IR : Ma / Mi / Mj
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Coeur de Boeuf Arawak
Gewaseigenschappen
• Gemiddelde groeikracht,  

generatieve plant
• Hoog aantal bloemen per tros  

leidt tot goede productie

Vruchteigenschappen
• Een constante vruchtvorm  

gedurende het hele seizoen 
• Kleurt van binnenuit
• Goede hardheid en houdbaarheid
• Smeuïge textuur en kleine hoeveelheid 

zaden zorgen voor de goede smaak
• De vorm herinnert aan traditionele 

tomatensoorten

 HR : V / Va / Vd / ToMV: 0-2

Gigawak
Gewaseigenschappen
• Generatieve plant met goede 

zettingscapaciteit
• Sterk tegen neusrot
• Uitgebreid resistentiepakket,  

inclusief TSWV

Vruchteigenschappen
• Constante geribde vruchtvorm
• Stevige vruchten met goede 

houdbaarheid
• Mooie egale doorkleuring

 HR : Fol: 0-2 (US1-3)  / V / Va, Vd / 
TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV
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Cocktail Depona
Gewaseigenschappen
• Opener planttype dat past in elk klimaat
• Regelmatige bloemontwikkeling tijdens 

het seizoen, ontwikkelt tot 36 trossen per 
seizoen

• Goede vroege en totaal productie
• Arbeidsvriendelijk door open gewastype, 

vlotte zetting en vlakke tros garanderen 
een hoge oogstnorm

• Tolerant voor meeldauw en 
Cladosporium

Vruchteigenschappen
• Mooie trospresentatie met een vlakke 

trosvorm
• De stevige vruchten hebben een 

dieprode kleur en mooie glans
• Hoge brixresultaten en goede 

smaakscores in intern en extern 
onderzoek

• Houdbaarheid van de vruchten en 
groene delen is uitstekend

 HR :  Ff: B, D / Fol: 0-1/ For/ Vd/ Ma 
/ Mi / Mj / TMV: 0 / ToMV: 0-2  
IR : On
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HN5003
Gewaseigenschappen
• Generatieve plant met een goede 

bloemontwikkeling en goede zetting
• Open planttype, met horizontale 

bladstand
• Het generatieve karakter laat een hogere 

stengeldichtheid tijdens de zomer toe

Vruchteigenschappen
• Zeer aantrekkelijk product dankzij de 

unieke paarse kleur
• Vruchtgewicht van 30 g maakt dit tot een 

perfecte 2bite snacktomaat
• Kan zowel los als tros geoogst worden
• Hoger gehalte aan anthocyaan-waarden, 

vitamines en essentiële mineralen maken 
van deze tomaat een uiterst geschikt 
product voor een gezond dieet

• Zeer goede zoet-zuur verhouding met 
unique Umami smaakervaring

• 7 tot 9 vruchten per tros resulteren in 
trossen van 250-280 g

 HR : For / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / Vd 
IR : Ma / Mi / Mj

YOOM®,  
gezond en 
smakelijk in 

slechts  
2 happen

Goed voor je gezondheid
deze prachtige paarse tomaat past 
perfect in een gezonde levensstijl.

Vol aroma
Yoom heeft een specifiek “groen” 
aroma, geeft een prikkelend 
mondgevoel en heeft een 
perfecte zoet zuur balans.

Vitaliteitsboost 
Yoom boost je vitaliteit 
dankzij de vitaminen  
en mineralen.
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Specialties Edioso
Gewaseigenschappen
• Groeikrachtige en sterke plant die 

constante zetting behoudt

Vruchteigenschappen
• Zeer aantrekkelijke trossen door unieke, 

dieprode en glanzende vruchten
• Opvallende tomaatjes met een excellente 

en sappige smaak

 HR : Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) 
IR : Ma / Mi / Mj

Olmeca
Gewaseigenschappen
• Open planttype
• Hoge assimilatenvraag door de vruchten, 

snoeien is sterk aanbevolen 

Vruchteigenschappen
• Onderscheidend uiterlijk door groen-

bruine vruchtkleur
• Vruchten kleuren van binnen naar buiten 

en zijn zeer sappig
• De stevige vruchten hebben een zeer 

goede smaak door de combinatie van 
hoge zoetheid, sappigheid en hoge 
aanwezigheid van aroma

 HR : Fol: 0-1 (US1-2)  / V / Va, Vd / 
TMV: 0 / ToMV: 0-2 
IR : For / Ma / Mi / Mj

Wij houden  
van diversiteit!
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Onderstammen

Kardia
Gewaseigenschappen
• Stimuleert de plant in de ontwikkeling 

van generatieve delen als bloemen en 
vruchten

• Ontwikkelt geen hoge bladvolumes
• Goede balans tussen generatieve en 

vegetatieve groei resulteert in een goede 
plantbalans

• Zorgt voor een uniform gewas en leidt tot 
maximale productiviteit

• Bij uitstek geschikt voor rassen die van 
zichzelf makkelijk vegetatief groeien of 
omstandigheden die vegetatieve groei 
bevorderen

 HR : Fol: 0 (US1), Fol: 1 (US2) / For / 
V / Va, Vd / ToMV: 0-2 
IR :  Pl / M /  Ma / Mi / Mj 

Arnold
Gewaseigenschappen
• Aangewezen onderstam voor late 

zaaidata – na 1 december
• Garandeert een goede start bij late 

zaaidata en resulteert in een beter 
gebalanceerde plant. 

• Ontwikkelt de generatieve delen als 
bloemen zeer goed

• Arnold is een hybride en ontwikkelt 
hierdoor grotere bladvolumes 

 HR : Ff: A-E / Fol: 0 (US1), Fol: 1 
(US2) / For / V / Va, Vd / ToMV: 0-2 
IR : Pl / M / Ma / Mi / Mj 
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Ons tomaten team

Product
Development

Breeding

Market ing

Staat voor u klaar!

KAM 
 plantenkwekers

Technical & 
Sales experts

Trialing

Port folio Lead



Improve,
Inspire,
Connect
Dé ontmoetingsplek voor veredelaars, 
adviseurs, telers en ketenspartners.

Een afspraak maken?
Neem aub contact met ons op.
Tot ziens in TomatoVision!

#SyngentaVeg #TomatoVision
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Belangrijke informatie / Disclaimer 
Syngenta (Syngenta Seeds B.V.) heeft deze brochure met veel zorg en vakkundigheid samengesteld. Deze brochure is uitsluitend bedoeld om algemene informatie 
omtrent Syngenta producten aan de gebruiker te verstrekken en de gebruiker dient deze informatie te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de 
plaatselijke omstandigheden. Aan deze brochure en de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Syngenta accepteert geen aansprakelijkheid met 
betrekking tot de informatie in deze publicatie. © 2017, Syngenta. Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht. De informatie mag niet op enigerlei wijze 
worden gekopieerd of verveelvoudigd. Productnamen met een ® of ™, het SYNGENTA woordmerk en het SYNGENTA logo zijn handelsmerken van de Syngenta Groep.
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Locaties

Nederland
Westeinde 62
1601 BK Enkhuizen
www.syngenta.nl

België
Technologiepark 30
9062 Zwijnaarde
www.syngenta.be

Teeltcontact

Pieter Stijnen
Specialist tomaat
T +31 (0)4 77 60 49 12
pieter.stijnen@syngenta.com

Rob Gevers
Teeltspecialist tomaat
T +31 (0)6 1383 4162
rob.gevers@syngenta.com

Peter Colbers
Sales & Technical Crop Advisor
T +31 (0)612 709 364
peter.colbers@syngenta.com

Customer Service

Nederland
T +31 (0)164 225 548
F +31 (0)164 225 542

België
T +32 (0)93 242 424
F +32 (0)93 242 403

vegetablescsdesk.benelux@syngenta.com


