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BASF is een betrouwbare partner voor het optimaliseren van de productie 
en marketing van onze veredelde groenterassen. Aan de hand van 
innovatieve producten en concepten creëren we toegevoegde waarde 
op alle niveaus van de productieketen voor groenten – van de teler tot 
aan de consument. De nauwe relatie met onze klanten en partners en 
onze gespecialiseerde gewasteams vormen de basis van ons succes. 
Samen verbeteren we de levenskwaliteit van mensen dankzij onze gezonde 
en smaakvolle gemaksgroenten.

locaties wereldwijd

Oost Europa

APAC tropisch

APAC gematigd

Zuid Europa

ME / Oceanië

Noord Amerika

Zuid & Centraal Amerika

Noord Europa
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Met de input van onze toegewijde specialisten van het tomatenteam en van tomatentelers uit 
de hele wereld, streeft BASF er voortdurend naar om het assortiment te optimaliseren naar de 
ontwikkelingen en behoeften van de markt. Wij bieden gezonde, kwalitatief hoogwaardige rassen 
in elk marktsegment, die telers in staat stellen in te spelen op de vraag van hun klanten. Elk ras 
heeft zijn voordelen bewezen in proeven bij geselecteerde telers, onder belichte en niet belichte 
omstandigheden. Wij zijn er trots op hun unieke voordelen aan de gehele markt te kunnen 
aanbieden in de komende seizoenen.

I choose
happiness

I choose
success

I choose
security

I choose
innovation
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I choose
happiness

I choose
success

I choose
security

I choose
innovation
Julien Stoll, Stoll Productions SA  
(Yverdon-les-Bains, Zwitserland)

“Ik wil constant innoveren. Dat is 
mijn drijfveer. Ik denk dat we altijd 
kunnen verbeteren. Voor mij is innovatie 
het toepassen van eenvoudige 
en intelligente processen met als 
doel het continu verbeteren van onze 
producten en resultaten.”

Fons Aldenzee,  
Windset Farms (Californië, USA)

“Plagen en ziekten vormen een grote 
bedreiging voor ons bedrijf en we nemen ze 
dan ook heel serieus. We moeten belangrijke 
ziekten uit onze kassen weren, want de 
opbrengstverliezen kunnen desastreus zijn 
en de kosten om deze ziekten te bestrijden 
zijn astronomisch.”

Gery Persoon  
Stekene, België

“Ik kom uit een tuindersfamilie. 
Ervaring speelt een grote rol in het succes 
van je bedrijf, is mijn mening. Je moet 
het in je vingers hebben: als je de planten 
eenmaal leert kennen en leert omgaan 
met omstandigheden als het weer en 
het seizoen, kun je bijna blindelings telen.” 

Kees Stijger
Tuinbouwbedrijf Kees Stijger, Honselerdijk

“Elke dag bezig zijn met natuurlijke 
elementen, dat maakt me blij. Als het goed 
gaat met de tomaten en met mijn gezin, 
ben ik een gelukkig man. Mijn bedrijf is een 
echt familiebedrijf. Ik ben al meer dan 36 jaar 
ondernemer. Ik heb het overgenomen van 
mijn vader en sindsdien uitgebreid. Mijn gezin 
werkt ook mee in het bedrijf. Ze zijn allemaal 
heel betrokken.”
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Rasnaam Type Seizoen Plant Tros Uiterlijk Gemiddelde 
vruchtgewicht

HR Resistenties IR 
Resistenties

Wageningen UR Tomaten 
Smaaktest 

Belichte 
teelt

Adorion* cherry tros jaarrond sterk 
generatief

Jointed, uniforme trossen met perfecte 
visgraad structuur, geschikt om te snoeien op 
14-16 vruchten

Perfecte trospresentatie, 
ronde rode vruchten.

10-12 gram Ff (A-E); ToMV (0,1,2) °Brix 9.6, Zuur 9.4, 68% Sap

Competition cherry tros jaarrond sterk 
generatief

Perfecte visgraadstructuur, met 16-18 vruchten Ronde,  
dieprode vruchten 

10-12 gram ToMV:0-2; Fol:0,1; Ff:A-E °Brix 9.3, Zuur 10.1, 61% Sap

Extension tros medium jaarrond sterk 
generatief

Lange, uitgestrekte trossen,  
geschikt om te snoeien op 6-7 vruchten

Ronde,  
rode vruchten,  
sterke groene delen 

110-120 gram ToMV:0-2; Fol:0,1; For; Va:0; Vd:0; Ff:A-E On °Brix 4.3, Zuur 4.7, 37% Sap

Foundation tros medium jaarrond sterk 
generatief

Perfecte visgraadstructuur, 
geschikt om te snoeien op 5-6 vruchten

Ronde,  
dieprode vruchten,  
sterke groene delen 

130-150 gram ToMV:0-2; Fol:0,1; For; Va:0; Vd:0; Ff:A-E On °Brix 4.4, Zuur 5.6, 34% Sap 

Provine tros medium jaarrond sterk 
generatief

Jointless, uniforme vlakke trossen.  
Zeer geschikt om te snoeien op 6 vruchten

Hoogronde, stevige rode 
vruchten

130-150 gram Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For;ToMV (0,1,2); Va; Vd On °Brix 4.0, Zuur 5.3, 41% Sap

Trevine tros grof jaarrond sterk krachtig, 
open plant type

Jointless, uniforme vlakke trossen,  
geschikt om te snoeien op 5-6 vruchten

Perfecte trospresentatie,  
ronde rode vruchten

130-150 gram Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For;
ToMV (0,1,2); Va; Vd

On °Brix 4.6, Zuur 5.4, 35% Sap

Progression tros grof jaarrond sterk 
generatief

Uniforme structuur,   
geschikt om te snoeien op 5 vruchten

Ronde, rode vruchten 170-180 gram ToMV:0-2; Fol:0,1; For; Va:0; Vd:0; Ff:A-E On °Brix 4.3, Zuur 6.8, 22% Sap

Solaboll* tussentype jaarrond sterk 
krachtig

Niet van toepassing, losse oogst Uniforme platronde vorm 150-170 gram Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For;ToMV (0,1,2); Va; Vd On °Brix 4.2, Zuur 6.3, 18% Sap

Overzicht tomaten assortiment



1110 Nunhems Assortimentsbrochure High-tech tomaten Nunhems Assortimentsbrochure High-tech tomaten

Proef het verschil in cherrytomaten!
Competition combineert een uitstekende smaak, mooie lange 
trossen en een hoge opbrengst in één tomatenras. Het ras is sterk 
tegen scheuren en heeft een perfecte visgraatopbouw, ook onder 
wisselende omstandigheden. Dit maakt Competition de favoriete 
keuze in het cherrytomaten segment.

Type cherry tros
Seizoen jaarrond
Plant sterk, generatief
Tros perfecte visgraadstructuur,  

met 16-18 vruchten
Uiterlijk ronde, dieprode vruchten
Gemiddelde vruchtgewicht 10-12 gram
HR Resistenties ToMV:0-2; Fol:0,1; Ff:A-E
IR Resitenties

Wageningen UR Tomaten 

Smaaktest

°Brix 9.3, Zuur 10.1, 61% Sap

Belichte teelt ja

CHERRY

Competition

Dé premium trostomaat
Door zijn dieprode kleur, goede smaak en perfecte trosvorm is 
Foundation bij handelaren en retailers uitgegroeid tot dé premium 
trostomaat. Gecombineerd met een hoge opbrengst is Foundation 
zeer interessant voor zowel telers als de rest van de productieketen.

Type tros medium
Seizoen jaarrond
Plant sterk, generatief
Tros perfecte visgraadstructing,  

geschikt om te snoeien op 5-6 vruchten
Uiterlijk ronde, dieprode vruchten,  

sterke groene delen 
Gemiddelde vruchtgewicht 130-150 gram
HR Resistenties ToMV:0-2; Fol:0,1; For; Va:0; Vd:0; Ff:A-E
IR Resitenties On
Wageningen UR Tomaten 

Smaaktest

°Brix 4.4, Zuur 5.6, 34% Sap

Belichte teelt ja

MEDIUM

Foundation

Aangename bite en zoete smaak met een hoog 
productiepotentieel 
Adorion* onderscheidt zich door een aangename bite en een 
aantrekkelijk smaakprofiel vanaf de eerste tros. Deze zoete 
cherrytomaat produceert het hele seizoen lange en vlakke trossen 
met een perfecte visgraatstructuur. Productie resultaten laten een 
hoog productiepotentieel zien vergeleken met standaard rassen in dit 
segment. Houdbaarheidsresultaten zijn positief gedurende het hele 
seizoen. Adorion* is niet gevoellig voor scheurende vruchten. 

Type cherry tros
Seizoen jaarrond
Plant sterk generatief
Tros jointed, uniforme trossen met perfecte 

visgraad structuur. Geschikt om te 
snoeien op 14 - 16 vruchten.

Uiterlijk perfecte trospresentatie,  
ronde rode vruchten

Gemiddelde vruchtgewicht 10-12 gram
HR Resistenties Ff (A-E); ToMV (0,1,2)
IR Resitenties

Wageningen UR Tomaten 

Smaaktest

°Brix 9.6, Zuur 9.4, 68% Sap

Belichte teelt ja

CHERRY

ADORION*

Jaarronde betrouwbaarheid in het tros middel segment
Extension produceert unieke, mooi geschakelde trossen en een 
hoge vruchtkwaliteit vanaf het begin tot het eind van het seizoen. 
Extension is een zeer stabiel ras dat een hoge opbrengst, optimale 
vruchtgrootte en een gezond gewas combineert. De betrouwbare 
keuze in het segment tros middel.

Type tros medium
Seizoen jaarrond
Plant sterk, generatief
Tros lange, uitgestrekte trossen, geschikt om 

te snoeien op 6-7 vruchten
Uiterlijk ronde, rode vruchten,  

sterke groene delen
Gemiddelde vruchtgewicht 130-150 gram
HR Resistenties ToMV:0-2; Fol:0,1; For; Va:0; Vd:0; Ff:A-E
IR Resitenties On
°Brix 4-5
Wageningen UR Tomaten 

Smaaktest

°Brix 4.4, Zuur 5.6, 34% Sap

Belichte teelt ja

MEDIUM

Extension



1312 Nunhems Assortimentsbrochure High-tech tomaten Nunhems Assortimentsbrochure High-tech tomaten

Excellente combinatie van productie met betrouwbare 
kwaliteit 
Provine biedt een excellente combinatie van hoge opbrengst en 
constante kwaliteit. Het is een middelgrove trostomaat die de ruimte 
bedient tussen de segmenten tros grof en tros middel. Met een 
gemiddeld vruchtgewicht van 130-150 gram en met 6 tomaten aan 
een tros voldoet Provine aan de vraag van de retailers. De vroege 
productie van Provine zorgt voor een hoog omzetpotentieel.

Type tros midden
Seizoen jaarrond
Plant sterk generatief
Tros jointless, uniforme vlakke trossen. Zeer 

geschikt om te snoeien op 6 vruchten.
Uiterlijk hoogronde, stevige rode vruchten
Gemiddelde vruchtgewicht 130-150 gram

HR Resistenties Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For;ToMV 
(0,1,2); Va; Vd

IR Resitenties On
°Brix n.v.t.
Wageningen UR Tomaten 

Smaaktest

°Brix 4.0, Zuur 5.3, 41% Sap

Belichte teelt ja

LOS MEDIUM

Provine 

Jaarronde betrouwbaarheid in het tussentype segment
Solaboll onderscheidt zich door zijn betrouwbaarheid en 
vruchtuniformiteit. Dit ras is goed bestand tegen neusrot en is niet 
gevoelig voor vallende vruchten. Het gewas is krachtig en heeft een 
hoog productiepotentieel. De uniformiteit in vruchtgewicht is zeer 
consistent het hele seizoen door.

Type tussentype
Seizoen jaarrond
Plant sterk, krachtig
Tros

Uiterlijk uniforme platronde vorm
Gemiddelde vruchtgewicht 150-170 gram (+65mm - +75mm)

HR Resistenties Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For;ToMV 
(0,1,2); Va; Vd

IR Resitenties On
°Brix n.v.t.
Wageningen UR Tomaten 

Smaaktest

°Brix 4.2, Zuur 6.3, 18% Sap

Belichte teelt ja

LOS MEDIUM

SOLABOLL

De grove trostomaat die uw oogstrecord verbreekt
Progression is een zeer productieve grove trostomaat met 
uitzonderlijk grote vruchten en uniforme trossen. Dit ras levert een 
vroege productie en vertoont het hele seizoen door een stabiel 
oogstpatroon. U kunt uw oogstrecord verbreken met Progression!

Type tros grof
Seizoen jaarrond
Plant sterk, generatief
Tros uniforme structuur,  geschikt om te 

snoeien op 5 vruchten
Uiterlijk ronde, rode vruchten
Gemiddelde vruchtgewicht 170-180 gram
HR Resistenties ToMV:0-2; Fol:0,1; For; Va:0; Vd:0;Ff:A-E
IR Resitenties On
°Brix 4-5
Wageningen UR Tomaten 

Smaaktest

°Brix 4.3, Zuur 6.8, 22% Sap

Belichte teelt ja

GROF

Progression

Premium product met een uitstekende smaak
Trevine onderscheidt zich door kwaliteit en smaak. Een premium 
product vanwege de uitstekende smaak, dieprode kleur en uniforme 
clusterstructuur. Trial resultaten tonen een productiepotentieel dat 
in lijn is met de normen. Consistente positieve proefresultaten in 
verschillende klimaatzones.

Type tros grof
Seizoen jaarrond
Plant sterk krachtig, open plant type
Tros jointless, uniforme vlakke trossen. 

Geschikt om te snoeien op 5-6 vruchten
Uiterlijk perfecte trospresentatie, ronde rode 

vruchten
Gemiddelde vruchtgewicht 130-150 gram
HR Resistenties ToMV (0,1,2); Va; Vd
IR Resitenties On
Wageningen UR Tomaten 

Smaaktest

°Brix 4.6, Zuur 5.4, 35% Sap

Belichte teelt ja

TROS GROF

Trevine
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Intense

Intense is een tomaat die speciaal ontwikkeld is voor de professionele 
en thuis Chef’s. Het biedt een unieke combinatie aan voordelen voor 
het bereiden van gerechten.

Perfect voor het koken, grillen, snijden en  
voor sandwiches

Intense is de eerste tomaat die het vruchtvocht vasthoudt 
na het snijden.

Intense behoudt zijn vocht en kleur, vorm en textuur, 
ook na bereiding.

Intense is perfect for sauzen,  
gevulde tomaten en bij het ontbijt.

Intense is de beste tomaat voor veel recepten, met een beter resultaat 
dan met gewone tomaten.

1

2

3



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. 

Productillustraties 
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.

* NAKtuinbouw beproevingszaadregeling

Voor meer informatie over onze rassen of voor een bezoek aan ons Nunhems Tomato Center   
kunt u contact opnemen met een van onze internationale verkoopspecialisten.

NEDERLAND, SCANDINAVIË 

Jan Hanemaaijer, Sales Specialist Tomaat
Mobiel: + 31 (0)6 286 08 990, e-mail: jan.hanemaaijer@vegetableseeds.basf.com

BELGIË, FRANKRIJK

Céline De Baere, Sales Specialist Tomaat
Mobiel: +32 474 94 58 41, e-mail: celine.debaere@vegetableseeds.basf.com 

NEDERLAND, BELGIË, DUITSLAND, OOSTENRIJK, ZWITSERLAND

Erwin de Kok, Sales Specialist Tomaat
Mobiel: + 31 (0)6 144 27 646, e-mail: erwin.dekok@vegetableseeds.basf.com

BASF Vegetable Seeds
Nunhems Netherlands BV
Napoleonsweg 152 | 6083 AB  Nunhem | Nederland

Tel. +31 (0)475 599 222
E-mail: nunhems.customerservice.nl@vegetableseeds.basf.com
www.nunhems.nl  |  www.nunhems.be


