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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., 2019 Alle (eigendoms-) rechten zijn voorbehouden aan Nunhems B.V. of aan haar 
gelieerde ondernemingen over elke aangelegenheid voorgelegd of hierin afgebeeld.

Nederland:

Jan Hanemaaijer, Sales Specialist Tomaat | Mob: +31 6 28608990 

E: jan.hanemaaijer@vegetableseeds.basf.com

Erwin de Kok, Sales Specialist Tomaat | Mobiel: +31 6 144 27 646 

E: erwin.dekok@vegetableseeds.basf.com

België:

Celine De Baere, Sales Specialist Tomaat | Mobiel: +32 474 94 58 41

E: celine.debaere@vegetableseeds.basf.com

Gebruikte afkortingen: 

ToMV: Tomato mosaic virus;

Fol: Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici; 

For: Fusarium oxysporum f.sp. 

Radicislycopersici;  

Va: Verticillium albo-atrum;

Vd: Verticillium dahliae;

Ff: Fulvia fulva;

On: Oidium neolycopersici

Rasomschrijving:hrijving

Progression is een zeer productief ras vanwege 

de exceptioneel grove tomaten en de mooie 

uniforme trossen. Het ras komt vroeg in productie 

en geeft een stabiel productie patroon gedurende 

het gehele seizoen. 

Wees voorbereid om uw productie record te 

verbreken met de Progression! 

PROGRESSION

Segment Tros Grof

Vruchtgrootte 150 – 170 gram

Planttype Sterk, generatief

°Brix 4 - 5

Wageningen UR 

Tomaten Smaaktest
Smaakcijfer 37, °Brix 4.3, Zuur 6.8, 22% Sap

Houdbaarheid
Een goede houdbaarheid van zowel tomaat als groene

delen.

Trosvorm
Compacte trosopbouw, uniforme trossen en sterke groene

delen.

Resistenties
HR: ToMV:0-2; Fol:0,1; For; Va:0; Vd:0; Ff:A-E

IR: On

Opmerkingen Teeltseizoen: traditioneel en belichte teelt

Uw Sales Specialist kan adviseren of dit ras geschikt is voor uw teeltgebied.
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