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Tomatenbrochure 2019-2020 



Binnenkort hier, de tomaten van de 

toekomst...! 

Syngenta bouwt een nieuwe tomaten demokas. 

Meer info vindt u op onze website. 

https://www.syngenta.nl/nieuws/glasgroenten/bouw-van-moderne-tomaten-demokas-van-start
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Onze nieuwe brochure 2019-2020 
Bij Syngenta houden we van diversiteit. We weten dat smaken en voorkeuren verschillen en hier zijn we blij 

om. Dit daagt ons namelijk uit om telkens nieuwe producten te ontwikkelen die anders zijn dan wat al op de 

markt is, en ook om de huidige referentieproducten te verbeteren. Hierbij kijken we sterk naar wat de 

consumententrends zijn, maar uiteraard ook wat de wensen van de telers en handel zijn.  

 

Consumenten zijn sterk geïnteresseerd in gevariëerde en gezonde voeding die bovendien ook lekker moet 

zijn. Groenten en fruit winnen hierdoor aan belang in het winkelmandje. Ze zijn volop op zoek naar inspiratie 

om de dagelijkse voldoende groenten en fruit in hun menu te krijgen. We zijn blij dat we hier met ons brede en 

veelzijdige assortiment in tomaten in kunnen helpen. 

 

Daarnaast zijn we ons ook sterk bewust van de uitdagingen waarmee telers te maken krijgen. Ziekten en 

plagen nemen overhand toe en maken het de hele sector behoorlijk lastig. Resistente en weerbare rassen 

winnen hierbij aan belang. De rendabiliteit en opbrengst van een ras speelt uiteraard een cruciale rol, en zijn 

een basisvereiste om een ras op de markt te brengen. Verder blijven kwaliteit en smaak een belangrijke rol 

spelen in de rassenkeuze. En laten dit nu net eigenschappen zijn die in het tomatenassortiment van Syngenta 

volop aanwezig zijn! 

 

Laat u verrassen door ons ruime en diverse aanbod en contacteer de collega’s van het tomatenteam met al 

uw vragen! 



Assortimentstabel 
Segment Rasnaam Vruchtgewicht (g) 

Vrucht  in 

mm/type 
Kleur Resistenties HR Resistenties IR 

Vlees 

Growdena 240-280 82-102 Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va / Vd / ToMV: 0-2 / TMV: 0  For 

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

Buvena 260-300 82-102 Ff: A-E / Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / For On 

Standaard 
Ebrando 150-170 60-82 Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va / Vd / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / For / TSWV On 

Epundo 150-170 60-82 Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va / Vd / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / For / S On 

Ezanzo 150-170 60-82 Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2 For / on 

Zouk 170-200 70-82 Ff: B-D / Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 For 

Pruim 
Romanella 100-120 los Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va / Vd / ToMV: 0-2 / TMV: 0 Ma / Mi / Mj 

Romindo 100-110 los Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va / Vd / ToMV: 0-2 / TMV: 0 On 

Baby-pruim 

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

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

Funtelle 11-13 los Rood Ff: A-E / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Ma / Mi / Mj On 

Sweetelle 11-12 los Rood Ff: A-E / Fol: 0 / ToMV: 0-2 Ma / Mi / Mj 

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

Duelle 11-12 Los Rood Ff: A-E / TMV: 0 / ToMV: 0-2 On, Ma / Mi / Mj 

Bamano 11-12 los Oranje Fol: 0 / ToMV: 0-2 Ma / Mi / Mj 

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

Stardino 10-11 los Oranje Ff: A-E / ToMV: 0-2 / TMV: 0 Ma / Mi / Mj 

Monile 10-12 Los Roze TMV: 0 / ToMV: 0-2 For, On, Ma / Mi / Mj 

Ivorino 10-12 los Ivoor Fol: 0 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 Ma / Mi / Mj 

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

San Marzano 

Seviocard 90-100 Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va / Vd / ToMV: 0-2 For / Ma / Mi / Mj 

Dubbo 18-25 Mini Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 Ma / Mi / Mj 

Dubino 16-23 Mini Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 

Dunne 20-28 Mini Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 Ma / Mi / Mj 



Assortimentstabel 

Segment Rasnaam Vruchtgewicht (g) 
Vrucht  in 

mm/type 
Kleur Resistenties HR Resistenties IR 

Tros 

Clyde 150-175 grof Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va / Vd / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / For On 

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

Climston 120-140 midden Rood Ff: A-E / TomV: 0-2 / TMV: 0 / 0-2 / Vd / Va  

Cocktail 
HN5003 30-35 Paars For / Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2 Ma /Mi /Mj 

Depona 30-35 Rood Ff: B, Ff: D / Fol: 0-1 (US1-2) / For / Vd, Ma, Mi, Mj / TMV: 0 / ToMV: 0-2 On 

(Tros) Cherry 
Belido 11-13 Rood Ff: A-E / Fol: 0-1 / Vd / ToMV: 0-2 / Ma / Mi / Mj On 

Lemonade 11-14 Geel Fol: 0-1 / Va / Vd / ToMV: 0-2 Ma / Mi / Mj 

Nebula  14-16 Rood Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va / Vd / ToMV: 0-2 / For Ma / Mi / Mj 

Coeur de Boeuf 
Arawak 220-260 Va / Vd / ToMV: 0-2   

Gigawak 220-260 Fol: 0-2 / Va / Vd / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / TSWV   

Onderstammen 
Kardia     Fol:  0-1 / V / Va / Vd / ToMV: 0-2 / For M / Pl / Ma / Mi / Mj 

Arnold     Ff: A-E / Fol: 0-1 / V / Va / Vd / ToMV: 0-2 / For  M / Pl / Ma / Mi / Mj 

Overzicht resistenties 
Ff: A-E Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) race A,B,C,D,E Vd Verticillum dahliae TSWV Tomato Spotted Wilt Virus Mi Meloidogyne incognita 

Fol: 0-1 Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici race 0, 1 ToMV 0-1 Tomato Mosaic Virus Strain 0,1 Pl Pyrenochaeta lycopersici Mj Meloidogyne javanica 

V Verticillium dahliae, V. albo-atrum, race 1* TMV 0 Tobacco Mosaic Virus race 0 M Meloidogyne On Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum) 

Va Verticillum albo-atrum For Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici Ma Meloidogyne arenaria 



Vleestomaten 

Vleestomaten 

Sales & Technical Crop Advisor, Pieter Stijnen:  
“Smaak in combinatie met productie is de sleutel tot succes!” 



► Authentieke vleestomaat met hoog 

productiepotentieel 

► Sterk planttype met constante 

vruchtaanmaak gedurende de 

zomer 

► Dieprode, glanzende, gemote 

vruchten met homogene 

vruchtvorm 

► Constante grofheid, hoog % BBB 

► Arbeidsvriendelijk 

Vleestomaten 

Voor Koen is de vruchtkwaliteit van Buvena ook een 

belangrijke troef. 

“Deze tomaat is mooi gemoot, laag zoals geëist en zwaar. 

Reken dat de tomaat zo’n 280 gram kan wegen, dat is 

een pak meer dan eender welke andere vleestomaat. De 

plant levert ook zeer snel vruchten op. Na 2 à 3 weken is 

er al bloei en vanaf februari beginnen we te oogsten. Dat 

is snel als je weet dat plant begin december hier 

binnenkomt. Oogsten doen we zo’n 3 maal per week, 

naar het einde seizoen zakt dat naar 2. Maar dan heeft 

die plant wel enorm gerendeerd.” 

Koen de Weerdt 

Buvena 



► Vroeg ras met uniforme vruchten in 

grootte en vorm 

► Gemakkelijk te sturen en 

arbeidsvriendelijk gewastype 

► Goede uniforme doorkleuring 

► Goede houdbaarheid, vruchtkronen 

blijven lang vers 

 

► Gemakkelijk te bewerken gewas, 

snel oogstbaar 

► Houdt goede bladstrekking in de 

zomer 

► Produceert constante, grove 

vruchten, ook in de zomer 

► Hoogronde, licht geribde vlees-

tomaat 

► Goede houdbaarheid 

 

Growdena Altadena 

Vleestomaten 



Standaardtomaten 

Standaardtomaten 

Product Manager, Kris Goen: 
“Ik ben enorm gefascineerd door het hoogtechnologische aspect van de tomatenteelt 

én de productinnovaties die er de afgelopen 10 jaar werden gerealiseerd.” 



► Hoog productief met eveneens een 

hoge vroege productie 

► Wittolerant en sterk tegen neusrot 

► Geschikt voor belichte én 

onbelichte teelt 

► Mooie rode vruchten met 

uitstekende vruchtkwaliteit en een 

goede smaakscore 

► Vlotte zetting en stabiel planttype 

 

► Open, generatief gewas met goede 

zetting en constante bloem- en 

vruchtontwikkeling 

► Vroeg en hoog productief 

► Uniforme vruchtvorm met 

donkerrode kleur 

► Constant gedurende de zomer 

► Trossnoei aanbevolen in de lente 

 

Ebrando Ezanzo 

Standaardtomaten 





► Krachtige plant met voldoende 

reserve voor de zomer 

► Hoge totaal opbrengst door zeer 

vroege productie 

► Uniforme, grove vruchten, platrond 

en met dieprode kleur 

► Zeer sterk tegen krimpscheuren 

► Zeer goed houdbare en stevige 

vruchten 

► Topproduct in presentatie door 

uniforme, donkerrode vruchten 

► Generatief planttype met constante 

zetting 

► Minder prikschade door korte 

trossteel 

► Constante vruchtkwaliteit 

Epundo Zouk 

Standaardtomaten 



Pruimtomaten 

Pruimtomaten 

Sales & Technical Crop Advisor, Frank van Antwerpen: 
“Pruimtomaten zijn de meest veelzijdige tomaten vanuit het tomatenassortiment,  

perfect voor op brood, in de soep of om saus van te maken.” 



► Kwalitatieve en hoog productieve 

pruimtomaat 

► Groeikrachtige plant die snel 

trossen aanmaakt 

► Sterk tegen neusrot 

► Geschikt voor losse oogst 

► Stevige en goed houdbare 

vruchten 

 

► Syngenta’s smaakvolle referentie 

in pruimtomaat 

► Combineert vroege productie en 

hoge totaal opbrengst met 

constante vruchtbelasting 

► Onderscheidende langwerpige en 

constante pruimvorm 

► Geschikt voor zowel tros (5) als 

losse oogst 

► Uitstekende houdbaarheid  

Romanella Romindo 

Pruimtomaten 



Baby-pruim 

Baby-pruim 

Tomaat veredelaar, Haoyang Duo: 
“I love plants and tomato is THE one to work with in vegetable industry, and here I am.” 



► De perfecte synergie tussen 

zoetheid, bite en smaak 

► Mooie dieprode vruchten met 

herkenbare dimple 

► Generatief planttype dat 

gemakkelijk splittrossen aanmaakt 

► Zeer goede houdbaarheid  

 

► Onderscheidende vruchtkwaliteit 

met zeer goede smaak 

► Vegetatief planttype met hoog 

percentage splittrossen 

► Weinig gevoelig voor scheuren 

► Glanzende dieprode vruchten met 

herkenbare dimple 

 

Angelle Sweetelle 

Baby-pruim 



► Uitstekende combinatie van 

productiviteit, kwaliteit en smaak 

► Generatief groeikrachtige plant met 

compacte trosvorm 

► Snelle bloemaanmaak en zetting 

► Hoger vruchtgewicht resulteert in 

hoge productie 

► Uitstekende presentatie door 

pruimvorm met herkenbare dimple 

 

► Zeer groeikrachtige plant met een 

stabiele bladlengte 

► Hoge productie door iets grovere 

vruchten 

► Lagere oogstkosten door grofheid 

en compactheid 

► Constante en herkenbare rode 

vruchten door de dimple 

► Nauwelijks afvallende vruchten 

door goede vruchtaanhechting 

Babeno Funtelle 

Baby-pruim 



► Hoog productief voor een efficiënte 

teeltvoering 

► Vruchtgewicht gemiddeld 1g hoger 

dan Sweetelle 

► Arbeidsvriendelijk ras door 

compacte trossen én splittrossen 

► Uniforme vruchten met goed 

houdbaarheid en kwaliteit 

► Hoog kwalitatieve snoeptomaat 

met heel goed smaakprofiel 

► Productiviteit en vruchtgewicht 

vergelijkbaar met referentie 

► Lange en goede houdbaarheid van 

de vruchten 

► Generatieve planten met een 

beperkte behanglengte 

Tontelle Duelle 

Baby-pruim 

NIEUW! 



Baby-pruim 

“Mara had vandaag snoeptomaatjes mee naar school, in haar broodtrommel, en die was ze 

aan het eten tijdens de lunch. Toen ze er nog een wilde pakken, waren ze al op.” Dat vertelt 

Marilène. Eigenlijk vindt ze het maar raar, want zelf houdt ze helemaal niet zo van tomaatjes. 

Nee, dan Ethan. Tomaten zijn zijn lievelings. Hij eet ze liever dan snoep. 
 

Dit jaar zijn we rechtstreeks bij de jong(st)e consumenten informatie gaan halen! Heel interessant om te horen 

en te zien wat ze van de snoeptomaatjes vinden. 

 

Wil je de hele interview mat Mara, Marilène en Ethan lezen? Klik hier! 

 

Ook hebben we in juni een snoepfeeste georganiseerd bij TomatoWorld, waar kinderen na een bezoek in de kas 

met snoeptomaatjes konden koken, onder de begeleiding van chefkok Marnix van Benschop. 

 

Meer weten? Klik hier! 

https://www.syngenta.nl/nieuws/glasgroenten/ik-wist-niet-dat-er-zoveel-kleuren-snoeptomaten-zijn
https://www.syngenta.nl/SnoepzemaatjesPARTY
https://www.syngenta.nl/SnoepzemaatjesPARTY


► Vegetatief planttype met een 

extreem vroege productie 

► Zeer aantrekkelijke oranje vruchten 

met herkenbare en uniforme 

vruchtvorm door de dimple  

► Goede aanhechting aan de plant 

► Goede smaak met hoge 

brixwaarden 

► Aantrekkelijke oranje babypruim 

met typische vruchtvorm 

► Generatief en groeikrachtig 

planttype met hoge productie door 

hoog percentage splittrossen  

► Uniforme vruchten van 11-12 gram 

met constante vruchtvorm 

► Zeer goede smaakbalans 

 

Bambelo 

Baby-pruim 

Bamano 



► Donkerroze snoeptomaat met 

exclusieve smaak 

► Door de zachte textuur en fijne 

vruchtschil smelten de vruchten in 

je mond 

► Hoge zoetheid en lage zuurheid 

maken dit ras bijzonder geliefd bij 

kinderen 

► Vruchtgewicht en productie volledig 

in lijn met Sweetelle 

► Fijne aantrekkelijke oranje 

snoeptomaat met compactere 

vruchtvorm 

► Hoog aantal vruchten per tros 

► Vruchtgewicht 10-11 gram 

► Groeikrachtig en generatief 

planttype 

► Goede smaakbeleving door hoge 

mate van zoetheid 

 

Stardino Monile 

Baby-pruim 

NIEUW! 



► Opvallend mooie “kumato” 

babypruim met uitstekende smaak 

► Open planttype, hoge 

stengeldichtheid in zomer is 

aangewezen 

► Zeer gewaardeerde aanvulling in 

mixverpakkingen 

► Goede hardheid en houdbaarheid 

 

► Nieuwe onderscheidende “citroen” 

kleur in babypruim segment 

► Karakteristieke combinatie van 

hoge zoetheid en lager zuurcijfer 

zorgt voor een limoen-achtige 

smaak 

► Kenmerkende knapperige beet 

► Generatief planttype met hoog 

bladvolume  

► Zeer mooi in mix met andere 

kleuren, maar oogt solo ook zeer 

aantrekkelijk 

KM5512 

Baby-pruim 

Ivorino 



San Marzano 

Technical product developer, Arthur van Marrewijk: 
“De veelzijdigheid van ons tomatenassortiment daagt mij steeds opnieuw uit.” 

San Marzano 



► Generatief planttype met snelle 

aanmaak en vlotte doorgroei  

► Open gewastype en afhangend 

blad maakt arbeidsvriendelijk 

gewas 

► Minder gevoelig voor Botrytis 

► Combinatie van zeer hoog 

suikergehalte en uitgebalanceerde, 

aromatisch smaak 

► Kan aan tros en los gepresenteerd 

worden 

 

► Uniforme en onderscheidende 

cilindrische vruchtvorm gedurende 

het hele seizoen 

► Kort planttype met voldoende 

bladvolume tijdens de zomer 

► Sterk tegen neusrot 

► Zeer goed houdbare vruchten 

Seviocard Dunne 

San Marzano 



► Mini San Marzano met TOP 

smaak, specifiek voor klanten met 

hoge smaakvereisten 

► Kan zowel los als tros worden 

geoogst  

► Vruchtgewicht 15-20 gram 

► Open planttype met snelle 

trosaanmaak, vlotte bloei en zetting 

 

► Mini San Marzano voor oogst als 

tros 

► Opvallende presentatie door sterke 

groene delen en herkenbare 

vruchtvorm 

► Groeikrachtig planttype met 

constant bladvolume en snelle 

zetting  

► Vlezige vruchten met hoge 

zoetheid en lage zuurgehaltes 

geven deze vruchten zijn 

specifieke smaak 

► Sterk tegen neusrot en scheuren 

  

 

 

Dubbo Dubino 

San Marzano 



Trostomaten 

Trostomaten 

Tomaat veredelaar, Tomasz Golas: 
“Tomatoes you are seeing today began with what I did yesterday!” 



► Sterk groeiend gewastype met zeer 

snelle trosaanmaak 

► Hoog productiepotentieel in dit 

segment 

► Een jointless trostype met 5 of 6 

vruchten  

► Zeer aantrekkelijke trosvorm door 

de zware groene steel 

► Mooie vruchtpresentatie door 

donkerrode kleur en ronde vorm 

 

► Trostomaat (middel) grof met een 

opvallend dieprode kleur 

► Sterke groene delen en uniforme 

vruchten zorgen voor een mooie 

trospresentatie 

► Groeikrachtig planttype met goede 

zettingscapaciteit resulteren in 

hoog productiepotentieel 

► Mooie combinatie van kwaliteit en 

productie in het grove 

trostomatensegment 

 

Clyde Clodano 

Trostomaten 



► Middelgrove trostomaat met dieprode, 

glanzende vruchten en een opvallend 

vlakke tros 

► Generatief planttype dat optimaal 

presteert in combinatie met een sterke 

onderstam 

► Gemiddeld vruchtgewicht van 120-140 

g, snoei mogelijk op 5 of 6 vruchten 

► Hoge vruchtkwaliteit op vlak van kleur, 

hardheid, smaak 

► Generatieve karakter verzekert een 

goede vroegheid en hoge 

totaalproductie 

Climston 

Trostomaten 



Cocktail tomaten 

Breeding Trial Specialist, Arjan Tukker: 
“Als Trial Specialist bij Syngenta ben ik de link tussen het veredelingsteam en het salesteam.” 



► Opvallende zwart-paarsgekleurde 

cocktailtomaat 

► 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 

 

 

► Cocktailtomaat met uitzonderlijk 

mooie trospresentatie door sterke 

groene delen en vlakke ligging 

► De stevige vruchten hebben een 

dieprode kleur en mooie glans. 

► Hoge brixresultaten en goede 

smaakscores in intern en extern 

onderzoek 

► Arbeidsvriendelijk door open 

gewastype, vlotte zetting en vlakke 

tros garanderen een hoge 

oogstnorm 

► Uitgebreid resistentiepakket 

Depona HN5003 

Cocktail tomaten 

NIEUW! NIEUW! 

https://www.yoomtomato.com/


Cherry los 

Cherry 

Sales & Technical Crop Advisor, Peter Colbers: 
“Ik vind het een uitdaging om met de teler een ras tot een succes te maken.” 



► Troscherry met een opvallend 

frisse citroenkleur 

► Karakteristieke citroenachtige, 

frisse smaak  

► Trossen van 12-14 vruchten van 

11-14 g 

► Sterke aanhechting van de 

vruchten aan de tros 

► Sterk tegen barsten 

 

► Rode troscherry met sappige, 

zoete vruchten 

► Sterk groeiend gewastype dat 

vraagt om generatieve, vlotte 

klimaatsturing 

► Behoud jaarrond goede zetting en 

regelmaat in de tros 

► Brede resistentie 

► Trossen van 14 tot 18 vruchten 

Belido Lemonade 

Tros Cherry 



► Losse lichtrode cherry van 14-16 g  

► Uitmuntende en bijzondere smaak 

met zeer specifiek en herkenbaar 

aroma en knapperige bite 

► Groeikrachtig planttype met een 

goede zetting 

 

Nebula 

Cherry los 



Coeur de Boeuf 

Coeur de Boeuf 

Key Account Manager Young Plant Raisers, Peter Geerts: 
“Italiaanse traditie op ons bord. Heerlijk als carpaccio met een vleugje olijfolie  

en besprenkeld met peper en zout. Laat de zon maar schijnen!” 



► Generatief en open planttype met 

vlotte bloem- en vruchtaanmaak 

► Stevige vruchten met goede 

houdbaarheid 

► Constante geribde vruchtvorm 

► Mooie egale doorkleuring  

 

► Planten met hoog aantal bloemen 

per tros 

► Een constante vruchtvorm 

gedurende het hele seizoen  

► Kleurt van binnenuit 

► De vorm herinnert aan traditionele 

tomatensoorten 

Arawak Gigawak 

Coeur de Boeuf 



Onderstammen 

Onderstammen 

Global Tomato Specialist, Rik Lootens: 
“Ons doel is het bieden van meerwaarde en oplossingen voor klanten en consumenten” 



► Zeer goede resultaten bij een latere 

zaaidatum (na 1 december) 

► Geeft betere en gebalanceerdere 

start bij late zaaidatum en krachtig 

einde van de teelt 

► Zorgt voor minder vegetatieve 

aanleg bij start van de teelt 

► Geeft capaciteit om de generatieve 

delen goed te ontwikkelen 

► Zeer geschikt voor rassen/hybrides 

die van zichzelf gemakkelijk 

vegetatief groeien of als de 

teelttechniek dit bevordert 

 

► Maakt verschil tussen de 

vegetatieve en generatieve 

krachtbalans van de plant 

► Ontwikkelt generatieve delen goed 

en stimuleert vegetatieve 

plantdelen minder 

► Houd uniformiteit en aanmaak in 

de kop 

► Zeer geschikt voor rassen/hybrides 

die van zichzelf gemakkelijk 

vegetatief groeien of als de 

teelttechniek dit bevordert 

Kardia Arnold 

Onderstammen 



Contactgegevens 

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.  

Teeltcontact: 

Frank van Antwerpen 

Technical sales representative 

T +31 (0)651 235 515 

frank.antwerpen_van@syngenta.com 

 

Peter Colbers 

Technical sales representative 

T +31 (0)612 709 364 

peter.colbers@syngenta.com 

 

Pieter Stijnen 

Technical sales representative 

T +32 (0)477 604 912 

pieter.stijnen@syngenta.com 

 

Peter Geerts 

Key Account Manager YPR 

T +32 (0)475 315 999 

peter.geerts@syngenta.com 
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Nederland 

Westeinde 62 

1601 BK Enkhuizen 

www.syngenta.nl 

 

België 

Technologiepark 30 

9062 Zwijnaarde 

www.syngenta.be 

 

 

 

 

 

 

Customer Service: 

Nederland 

T +31 (0)228 36 60 31 

 

België 

T +32 (0)93 24 24 24 

 

vegetablescsdesk.benelux@syngenta.com  
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