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Vroege tomatentest 2017

In het kort:
We gaan met deze test op zoek naar goede vroege tomatenrassen. In 2017 werden 21 
tomatenrassen beoordeeld op opbrengst, rijptijd en vruchtgewicht. Voor de test werden enkel 
rassen gebruikt die in catalogi aangeduid worden als vroeg tot zeer vroeg.

In deze brochure die gratis verspreid word maken we de resultaten beschikbaar voor iedereen die 
er interesse in heeft. 
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Waarom een vroege tomatentest?

Zo 'n lekkere smaakvolle tomaat in een slaatje of op de boterham. Wie houdt daar niet van? 
Tomaten hebben dan ook een bijzondere aantrekkingskracht op tuiniers. Ze zijn echt het symbool 
van zomerse overdaad uit de tuin. 

Alleen, je wil natuurlijk niet wachten tot augustus om zo 'n zomerse lekkere tomaat te eten. De 
zomer begint in juni, toch? 

Daar wringt het schoentje. We willen al jaren vroeger op het seizoen tomaten eten uit de tuin. 
Echt vroege rassen vonden we maar met mondjesmaat. Want in de catalogus zijn veel rassen super- 
en ultra-vroeg. In de tuin niet. 

Toch zijn er vroege rassen in overvloed beschikbaar. Veredelaars en tuiniers in een aantal 
noordelijke gebieden sleutelden door decennia van selectie aan tomaten die wat meer koude 
tolereren en voldoende productie leveren in een kort groeiseizoen. Daarom deze test om in kaart te 
brengen welke rassen EN vroeg zijn En productief zijn. 

Technisch gezien zijn rassen die een paar tomaatjes produceren vroeg op het seizoen vroege 
tomaten. Met een paar tomaatjes hebben we niet gegeten. We leggen de lat hoger en willen 
productieve rassen vinden geschikt voor de tuinier. Dat wil zeggen dat ze tegen een stootje kunnen 
en last but not least lekker zijn om te eten. Want daar kweken we ze toch voor.
Om die rassen te vinden was deze proef onontbeerlijk.

Een woord van dank is hier wel op zijn plaats:
Wat tomaten betreft ben ik een groot woord van dank verschuldigd aan Eddy Ceyssens. Hij leerde ons 
bijzonder veel tomatensoorten kennen. Een heel groot aandeel van de tomaten opgenomen in deze test 
kwamen uit zijn collectie. Bedankt Eddy!

Ook een dikke merci voor Tatiana Kouchnareva, haar website Tatiana 's tomatobase is waarlijk een 
naslagwerk ivm de herkomst van tomatenrassen. (http://tatianastomatobase.com). Je kan er ook zaden van 
bijzondere tomaten bestellen en haar werk op die manier steunen.
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Waarom niet gewoon op gevoel goede rassen kiezen?

Deze proef heeft behoorlijk wat tijd gekost. We registreerden tijdens de zomer letterlijk duizenden 
vruchtmetingen. Bij iedere plukbeurt werd iedere vrucht immers afzonderlijk gewogen en 
geregistreerd in een spreadsheet!

We hadden het anders kunnen aanpakken en gewoon op gevoel kunnen beslissen welke rassen goed 
zijn of niet. Want dat is wat je vaak doet als tuinier. Vaak beslis je op gevoel welke rassen goed en 
minder goed presteren in de tuin. Daar is niks mis mee. 

We wilden op een zo objectief mogelijke manier de vroege rassen in kaart brengen. Anders hadden 
we zeker en vast een verkeerd beeld gekregen van een paar rassen in de test.

Gevoel vs. Cijfers: een paar anekdotes uit de proef van dit jaar

• Stupické Polni Rané: Tijdens het teeltseizoen hadden we vaak de indruk dat Stupické maar 
matig produceerde. In de serre deed dit ras het inderdaad slecht. Buiten was het qua 
productie een topper. Door de cijfers konden we mooi het verschil in kaart brengen.

• Sophie s choice (buiten): Aan de plant hingen slechts 5 vruchten. Naar vruchtaantal toe was 
er geen enkel ras dat het slechter deed. Op gevoel zou je het ras afschrijven. Toch werd 
Sophie 's Choice één van de favoriete rassen uit de test na het bekijken van de resultaten. 

Foto: Ieder ras werd afzonderlijk geplukt. Vrucht per vrucht werd apart gewogen en geregistreerd.
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Wat werd opgevolgd tijdens het verloop van de proef?

1) Totale productie per plant in gram bij planting in serre en buiten in pot

2) Plukverloop

3) Vruchtgrootte. Vanaf de tweede plukbeurt, 07/07/17, werd iedere vrucht individueel gewogen. 

4) Van ieder ras werd er een foto genomen van de doorsnede van de vrucht en van de plant.
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Wat werd niet opgevolgd?

Smaak: 
Uiteraard hebben we ieder ras geproefd. Toch beslisten we om smaak achterwege te laten bij het 
weergeven van de resultaten. Objectief valt smaak niet te vatten. Tenzij je over een refractometer* 
of een uitgebreid proefpanel beschikt. Enkel de bijzonderheden ivm smaak worden daarom 
vermeld. 

*om het brixgehalte te bepalen. Een hoog brixgehalte duid op een zoete smaak van de vrucht.

Groeidagen:
De groeidagen werden niet ik kaart gebracht. 
Vroege rassen worden gewoon aangeduid als vroeg in een catalogus. In het beste geval wordt het 
aantal groeidagen vermeld. 

Op groeidagen is het moeilijk staat op gaan. Amerikanen en Russen tellen groeidagen op een andere
manier. Bovendien is hun klimaat weinig vergelijkbaar met het onze. Het voorjaar in de lage landen 
verloopt veel trager dan dat in bijvoorbeeld Rusland waar de seizoenen kunnen veranderen op een 
paar weken tijd van krakende vriestemperaturen en ettelijke tientallen centimeters sneeuw tot 
bloeiende fruitbomen.
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Vroege tomatenstrategie

Het is niet de bedoeling van deze test om één ras als het meest superieure te bekronen puur 
afgerekend op productie. Wel om meerdere goede rassen te leren kennen en vooral ze op de juiste 
manier in te passen in een tomatenstrategie. 

Een tomatenstrategie opstellen klinkt misschien wat chique maar het wil niet meer zeggen dan dat 
je een paar rassen kiest met verschillende eigenschappen om je zo een hele zomer lang van tomaten 
te voorzien. Kies je een vroeg ras met hoge productie eerst zoals bijv. Varenblad dan zal je van die 
planten vruchten plukken in het begin van de zomer. Tegen dat Varenblad stil valt zijn misschien je 
Coeur De Boeuf tomaten klaar om te plukken. Zo kan je met een afwisseling van rassen een zomer 
lang plukken. 

Nog veiliger is het om verschillende rassen op een paar plaatsen te planten. In een serre, maar ook 
buiten in de vollegrond of op een beschutte plaats in pot. De resultaten van de test laten toe de 
rassen te matchen met hun gebruik. Het ene ras groeit immers beter in de serre, het andere dan weer
beter in pot.

Let bij de keuze op de grafiek van het productieverloop?

Waarom? Laten we de vraag anders formuleren. Wat is een vroeg ras?: is dit een ras waarvan je 1 
tomaat kan plukken in het begin van de zomer en de massa in augustus, een ras dat enkel tomaten 
draagt in de vroege zomer en dan stopt of een ras dat de hele zomer vrolijk door produceert? In 
ieder categorie hebben we rassen in deze test. Let daarom niet alleen op het type tomaat 
(determinate en indeterminate, het verschil word verderop in dit werk uitgelegd) maar hou ook 
vooral de grafiek van het productieverloop in de gaten.
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Een extra woordje uitleg 

Dit is een proef door tuinliefhebbers voor tuinliefhebbers.
Hou er bij het bekijken van de resultaten rekening mee dat deze proef een oriënterende proef is. 
De resultaten zijn statistisch gezien niet sluitend. Daarvoor zouden we veel grotere groepen planten 
moeten opkweken en een andere proefopzet hanteren om rand- en andere effecten uit te sluiten*. 
Vroegheid van tomatenrassen testen op een wetenschappelijk correcte manier was niet ons 
uitgangspunt.

Tuiniers zijn weinig met wetenschappelijke resultaten en een geüniformeerde manier van telen. 
Iedere tuin en tuinier is immers anders. De belangrijkste opdracht bij deze proef was het in kaart 
brengen van de vroegrijpheid van zogenaamd vroege rassen. Dit is gelukt. Opdracht geslaagd dus.

*Als we drie keer een blokje van zes planten per ras zouden zetten, EN de blokjes planten 
willekeurig verdelen over het tomatenperceel (Random Block Design) EN statistiek zouden 
toepassen (bijvoorbeeld ANOVA) EN dit drie jaar na elkaar doen zouden we eventueel met 95 % 
zekerheid kunnen zeggen dat in onze omstandigheden de resultaten herhaalbaar zijn. Als je afwijkt 
in het teeltschema of -omstandigheden klopt dit alweer niet (ziedaar de moeilijkheid van 
landbouwproeven). Het is niet onze bedoeling om professionele onderzoeksstandaarden te kopiëren.
Wel om informatie die relevant is voor tuiniers beschikbaar te maken.

Hou ook het volgende in gedachten bij het interpreteren van de proefresultaten:

• De testresultaten uit 2017 geven geen garanties voor andere jaren. Vroegrijpheid en 
producties kunnen uiteraard verschillen tussen seizoenen in. In 2017 ging de pluk van start 
zowel binnen als buiten op dezelfde dag. De kans is klein dat dit ook de komende jaren zo 
zal zijn.

• In deze proef word er niet blind op cijfers afgerekend. Andere eigenschappen van een ras 
kunnen ook belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat het ras zijn hele oogst in een paar weken levert
of dat het een open gewasstructuur heeft waardoor de plant minder gevoelig is voor de plaag

• We hebben geprobeerd de proefresultaten zo bondig mogelijk weer te geven. Excuses als 
de teksten iets te droog zijn, daar zit mijn achtergrond als onderzoeker fruitteelt wel voor 
iets tussen :-)

Opmerkingen/aanvullingen/aanbevelingen van vroege rassen ivm deze proef? Contacteer ons 
dan. 
haalmeeruitjetuin@gmail.com

Maar doe geen moeite om ons te mailen omwille van schrijffouten in de rasnamen want
heel wat tomatenrassen uit deze proef zijn afkomstig uit Rusland of Oost-Europa. Een juiste 
schrijfwijze voor de rasnamen bestaat niet tenzij de originele taal gebruikt wordt. Er wordt de meest
voor de hand liggende fonetische spelling gebruikt.
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Proefopzet praktisch

Er werden 21 rassen getest in serre. 14 van die 21 rassen werden ook buiten in pot geplant. In de 
tabel hier onder zie je slechts 20 rassen omdat Lambada verwijderd werd uit de proef (zie verder).

Overzicht geteste rassen

Productie per ras in gram. 

Naam serre Buiten in pot

Kimberley 251 /

Quedlinburger 929 1198

Kotlas 816 /

Stupické Polni Rané 197 1412

Saraev M-22 962 1212

Krainiy Sever 821 /

Kootenai 656 1185

Promyk 540 1666

Severnaya Maljutka 1344 /

Jagodka 374 714

Garden Pearl 481 1389

Alaska 5064 1388

O-33 1742 1291

Sophie 's Choice 3083 658

Kmicic 879 /

Sibirsky Shorospelli 406 1957

Mountain Princess 2333 1927

Varenblad 2610 1146

Ondraszek 243 /

Blush 2957 986
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Proefdetails

Zaaidatum 18/02/17
Verspeend op 01/04
Uitgeplant op 02/05 
tomaten in pot buiten gezet op 31/05

Plukperiode en – frequentie: Er werd wekelijks geplukt van 30/06 tot en met 03/09, daarna om de 
twee weken tot en met 30/10. In totaal werden er 15 plukbeurten uitgevoerd en geregistreerd.

Serre:
• 21 rassen

• De rassen in deze proef variëren sterk qua plantgrootte en gaan van compacte struikjes tot 
stamtomaten. De planten werden daarom bij het opzetten van de proef gesorteerd volgens 
grootte om kleinere rassen een eerlijke kans te geven. Dwergstruikjes zoals Jagodka raken 
immers makkelijk overschaduwd door groeikrachtigere rassen. De inschatting ivm 
groeikracht werd gemaakt volgens rasinfo te vinden op internet en de zaadpakjes. 

• In de serre werd in de vollegrond geplant op 30 cm afstand in de rij en 75 cm tussen de rijen

Buiten: 

• 14 van de 21 rassen die in de serre geplant werden zijn buiten ook aangeplant

• De buitentomaten werden op dezelfde dag geplant in zwarte 10 liter potten, plantafstand in 
de rij 30 cm. De potten verhuisden naar een westelijk georiënteerde muurserre.

• Op 31/05 werden de potten in een enkele rij buiten geplaatst tegen een witte gevel met Zuid-
oostelijke oriëntatie
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Wijzigingen in opzet tijdens het verloop van de proef

Tijdens het verloop van de proef werden een aantal wijzigingen doorgevoerd:

• Het was de bedoeling om de 21 rassen zowel binnen als buiten te testen. In het voorjaar 
telen we altijd wat planten extra om aan andere mensen uit onze buurt en kennissenkring te 
verdelen. Toen iemand mij planten kwam vragen gaf ik planten mee uit de verkeerde bak, 
bestemd voor de tomatentest. Daardoor had ik zes rassen niet meer beschikbaar voor de 
herhaling van de test buiten. Een beetje stom maar dat gebeurt.

• Het ras Lambada werd in de loop van de zomer gediskwalificeerd. De plant leek niet op het
beeldmateriaal beschikbaar op de zaadverpakking en internet. Daarom werd besloten 
Lambada niet verder op te volgen

• Vruchtmetingen werden pas uitgevoerd vanaf de tweede plukbeurt op 07/07. Tijdens de 
eerste plukbeurt 24/06/17 werd enkel de globale productie per plant gemeten en werden de 
vruchten niet afzonderlijk gewogen

• In de serre werd de plant van het ras Varenblad vervangen. Op 25/05 werd Varenblad 
samen met de rest van de rassen geplant maar om een onverklaarbare reden bezweek de 
plant. De plant werd vervangen door een (overschot) plant gezaaid op dezelfde dag als de 
alle andere planten uit de test.

• Op 05/10/17 werd besloten om de potplanten die buiten tegen de gevel stonden naar de 
serre te verhuizen. Door de vrij frisse septembermaand bleef afrijping van de tomaten 
buiten uit. Door de planten binnen te plaatsen werden nagenoeg alle tomaten afgeoogst 
tegen eind oktober.
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Overzicht van de proefresultaten per ras

Legende indeling tomaten in typen 

Tomatenrassen worden algemeen ingedeeld in twee grote groepen, determinate en indeterminate, 
volgens de manier waarop ze groeien en vrucht zetten.
 
Grofweg word gesteld dat rassen die behoren tot het determinate type in een korte tijdspanne vrucht
zetten, waarna er (tijdelijk) geen nieuwe groei is en waarvan de vruchten in een betrekkelijk korte 
periode geoogst worden. Vaak is er bij een determinate ras na het plukken van de eerste vlucht 
vruchten opnieuw een periode van groei en vruchtzetting. Bij indeterminate rassen is er het hele 
seizoen door vruchtzetting en groei waardoor de productie gespreid verloopt. Er bestaan 
uitgesproken determinate en indeterminate rassen maar de indeling is niet altijd zo zwart-wit. 

Doorheen de teksten zijn er bij de samenvatting van ieder ras waar nodig opmerkingen gemaakt.

Zelftoppers:   Heel wat tomaten uit deze test zijn zelftoppers (determinate). Dit type tomaat word niet
gediefd.

• Struikje: zelftoppende tomaat met een hoogte van ongeveer 30-50 cm
• Middelgrote Struik: zelftoppende tomaten met een gemiddelde grootte en breedte 50 – 100 

cm
• Grote struik: zelftoppende tomaten met een hoogte van meer dan 1 m

Stamtomaat: (indeterminate) de klassieke tomaat waarbij je een duidelijke hoofdstengel opkweekt 
en dieven verwijderd. Stamtomaten blijven de hele zomer door bloeien en produceren.
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Kimberley

Kleine plant met aardappelblad. De vruchten hebben een lichte “snoepjessmaak”. Het ras is 
vernoemd naar een plaats in British Columbia (Canada). Vandaar de schrijfwijze van de naam. Het 
ras werd veredeld midden jaren tachtig van de vorige eeuw door John de Rocque die op zoek was 
naar een vroeg ras dat tegelijk productief en smakelijk zou zijn. 

Planttype: kleine stamtomaat (indeterminate)

Foto: Kimberley doorsnede
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Serre

Foto: Kimberley in de serre.

Buiten: niet getest

Conclusie Kimberley: 

Kimberley was niet productief in de serre. In totaal werden slechts 14 vruchten geoogst. De eerste 
vruchten (zie foto) waren een stuk groter dan de vruchten geplukt op het einde van het seizoen. 
Vooral de laatst geoogste vruchten trokken het gemiddeld vruchtgewicht sterk naar beneden. De 
vruchtzetting was slecht.

Buiten in pot hebben we Kimberley jammer genoeg niet getest.
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Totale productie: 251 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 19,6 gram



Quedlinburger Frühe Liebe

Afkomstig uit de voormalige DDR en zou daar op grote schaal verbouwd zijn. Ook dit ras heeft 
aardappelblad. De vruchten zijn vaak niet perfect rond.

Planttype: Compacte stamtomaat (indeterminate). Valt ook te telen als grote struik.

Foto: Quedlinburger Frühe Liebe doorsnede
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Serre

Foto: Quedlinburger Frühe Liebe in de serre.
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Totale productie: 929 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 24,7 gram



Buiten

Foto: Quedlinburger Frühe Liebe buiten. Let op de open gewasstructuur.

Conclusie Quedlinburger Frühe Liebe:

Dit ras lijkt het meest bruikbaar voor teelt buiten. Niet omwille van de iets hogere productie en  de 
grotere vruchtmaat maar vooral omdat het gewas er buiten gezonder uit zag. 

Wij hadden dit ras ook in de vollegrond (geteeld als struik, de oogst van die planten werd niet 
geregistreerd) waar ze het zeker niet slecht deden.
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Totale productie: 1198 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 47,1 gram



Kotlas

Ofschoon dit ras vernoemd is naar een Russische stad zou het uit de USA afkomstig zijn volgens 
Tatiana 's Tomato (data)base. 

Planttype: Stamtomaat (indeterminate). Bij ons gedroeg de plant zich qua groeiwijze eerder als 
een klein struikje.

Foto: Kotlas, doorsnede van fruit.
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Serre

Foto: Kotlas in de serre.

Buiten: niet getest

Conclusie Kotlas:

Kotlas springt er op geen enkel vlak echt uit. Een middenmoot ras qua productie. Vlezig tomaatje.

Volgens Tatiana 's tomatobase zou dit ras het goed doen in pot en vlot vrucht zetten bij koel weer. 
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Totale productie: 816 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 26,3 gram



Stupické Polni Rané

Een Tsjechisch ras op de markt gebracht in de jaren vijftig van vorige eeuw. Internationaal heeft het 
een reputatie als vroege smakelijke en productieve tomaat. Het ras heeft aardappelblad.

Planttype: stamtomaat (indeterminate)

Foto: Stupické Polni Rané, doorsnede van fruit.
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Serre

Foto: Stupické Polni Rané in de serre. De plant die buiten zo groot uitgroeit kan amper opboksen tegen zijn buren. De
lage productie was ook te wijten aan slechte zetting.
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Totale productie: 197 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 31,5 gram



Buiten

Foto: Stupické Polni Rané buiten. Let op de open gewasstructuur en de consistente zetting.

Conclusie Stupické Polni Rané:

Bij weinig rassen in deze test was het verschil tussen de resultaten uit de serre en buiten zo zwart-
wit. Stupické Polni Rané hoort niet in de serre. Zoveel is duidelijk als je naar de resultaten kijkt.

De plant heeft een zeer open structuur zoals je op de foto duidelijk kan zien. Staat op mijn lijst om 
volgend jaar te testen in de vollegrond.

22

30/06/2 017

07/07/2 017

15/07/20 17

22/07/2 017

29/07/2 017

05/08/2 017

12/08/2 017

19/08/2 017

28/08/2 017

03/09/2 017

11/09/2 017

25/09/2 017

07/10/2 017

22/10/2 017

30/10/2 017

0

50

100

150

200

250

300

350

Stupické Polni Rané (buiten)

Plukdata

P
ro

d
u

ct
ie

 in
 g

ra
m

Totale productie: 1412 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 38,8 gram

Totale productie: 1412 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 38,8 gram



Saraev M-22

Vroege, vlezige tomaat met goede productie zowel in de serre als buiten. De open gewasstructuur 
van dit ras springt direct in het oog. Compacte plant. Dit ras is afkomstig uit Rusland en ontwikkeld 
door de veredelaar P.Y. Saraev die rassen ontwikkeld die koude kunnen verdragen. 

Planttype: middelgrote struik (determinate)

Foto: Saraev, doorsnede van fruit.
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Serre 

Foto: Saraev M-22 in de serre. 

24

30/06/2 017

07/07/2 017

15/07/2 017

22/07/2 017

29/07/2 017

05/08/2 017

12/08/2 017

19/08/2 017

28/08/2 017

03/09/2 017

11/09/2 017

25/09/2 017

07/10/2 017

22/10/2 017

30/10/2 017

0

100

200

300

400

500

Saraev (serre)

Plukdata

P
ro

d
u

ct
ie

 in
 g

ra
m

Totale productie: 962 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 60,3 gram



Buiten

Foto: Saraev M-22 buiten.
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Totale productie: 1212 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 59,9 gram



Conclusie Saraev M-22:

Dit ras is absoluut een aanwinst. Zeer vroege en zoete tomaat. In de serre word meer dan 70 % van
de oogst gerealiseerd in twee plukken. 

Een ander voordeel is dat de plant zeer compact is. Moesten we de oogst uitzetten tegenover de 
hoogte van de plant dan zou Saraev M-22 waarschijnlijk hoge ogen gooien.

Dit ras zet enigszins cyclisch. Als je het productieverloop van de buitenteelt bekijkt springt dit 
meteen in het oog. 

Mooie productie, vrij dikke tomaten in het begin van de pluk. Bij de eerste plukbeurten werden 
vruchten geplukt tot 147 gram wat zeer mooi is voor een vroeg ras. Het gemiddeld vruchtgewicht 
word echter naar beneden getrokken door de kleine tomaten die geoogst werden op het einde van 
het seizoen. Vooral in de serre was het verschil in vruchtgewicht in het begin en het einde van de 
teelt groot. De kleinste vrucht woog slechts 15,5 gram. Buiten was hetzelfde patroon op te merken 
in de resultaten. Toch waren de verschillen daar tussen het begin en het einde van de teelt minder 
groot.
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Krainiy Sever

Letterlijk vertaald uit het Russisch: “het einde van het noorden”. 

Planttype: Compact struikje (determinate)

Foto: Krainiy Sever, doorsnede van fruit.
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Serre

(donkere) Foto: Krainiy Sever in de serre.

Buiten: niet getest

Conclusie Krainiy Sever:

86 % van de vruchten werden geoogst in de eerste maand dat er geplukt werd. Een zeer vroege 
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Totale productie: 821 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 47,6 gram



tomaat dus! De productie was jammer genoeg aan de lage kant. Middelgrote vruchten.

Kootenai

Goed ras voor teelt in potten. Het mooie blad, dat wat doet denken aan rozenblad, bleef tot laat in 
het seizoen mooi groen. Zou dit ras met minder bemesting toe kunnen dan andere rassen? 

Planttype: Compact struikje (determinate)

Foto: Kootenai, doorsnede van fruit.
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Serre

Foto: Kootenai serre.
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Totale productie: 656 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 31,6 gram



Buiten

Foto: Kootenai buiten.

Conclusie Kootenai:

De productie van Kootenai buiten bedroeg bijna het dubbele van die in de serre. De plant bleek 
zeer graag te groeien in pot. Alhoewel Kootenai zeer compact is werd buiten toch meer dan een kg 
geplukt. Ook de vruchtmaat van Kootenai is vrij groot voor zo 'n compact plantje. Alhoewel het 
een struikje is (determinate) blijft de plant heel de zomer lang vrucht zetten.

Zowel in de serre als buiten blijft het blad van dit ras mooi donkergroen.
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Totale productie: 1185 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 35,7 gram



Promyk

Er is weinig bekend over de herkomst van dit ras.

Planttype: Compact struikje (determinate)

Foto: Promyk, doorsnede van fruit.
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Serre

Foto: Promyk in de serre.
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Totale productie: 540 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 21,4 gram



Buiten

Foto: Promyk buiten.
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Totale productie: 1666 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 39,1 gram



Conclusie Promyk:

Meer dan anderhalve kilo tomaten oogsten van een plantje dat amper 40 cm hoog is. Dat is een 
goed teken van productiviteit als je met mij vraagt. In de serre lag de productie en het 
vruchtgewicht een heel stuk lager dan buiten. 

Een typisch zelftoppend ras met een lange pauze tussen de productiecycli. In het midden van de 
zomer pluk je zo goed als niets.
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Severnaya Maljutka

Opnieuw een Russisch ras. De naam betekent zoveel als “Northern baby”. Er is weinig bekend over 
de herkomst van dit ras.

Planttype: Middelgrote struik (determinate)

Foto: Severnaya Maljutka, doorsnede van fruit.
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Serre

Foto: Severnaya Maljutka in de serre.

Buiten: niet getest

Conclusie Severnaya Maljutka:

Zoete middelgrote vlezige tomaat. Ondanks het om een determinate ras gaat is de productie 
gespreid over de hele zomer.

Jammer genoeg werd dit ras buiten niet getest.
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Totale productie: 1344 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 34,3 gram



Jagodka

De kleinste uit de test. Baby plantje dat amper 30 cm hoog wordt met kleine tomaten. 

Planttype: Heel compact struikje (determinate)

Foto: Jagodka, doorsnede van fruit.
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Serre

Foto: Jagodka, in de serre. De plant ontwikkelde zich niet ten volle.
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Totale productie: 374 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 10,8 gram



Buiten

Foto: Jagodka buiten.
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Totale productie: 714 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 8,7 gram



Conclusie Jagodka:

Jagodka is een uitgesproken determinate tomaat. Vroeg op het seizoen produceert de plant wat 
tomaten. Eens afgeoogst zet de plant opnieuw op dezelfde manier. Zowel in de serre als buiten 
werd het grootste stuk van de oogst gerealiseerd laat op het seizoen.

De lage productie in de serre is waarschijnlijk het gevolg van overschaduwing. Jagodka was 
immers de kleinste plant uit de test.

In pot lag de (geregistreerde) productie dubbel zo hoog als in de serre. De potplant uit de test was 
op het einde van het seizoen nog mooi groen en hing nog vol onrijpe tomaten. Op 30/10 werden 23
vruchten geoogst. Omdat de plant nog vol hing verhuisde dit plantje naar de vensterbank en 
geplukt tot begin januari. De “binnenshuis” geproduceerde tomaten zijn niet meegerekend in de 
test omdat we die voor alle rassen op hetzelfde moment wilden afsluiten (op 30/10).
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Garden Pearl

Deze tuinparel hebben we al enkele jaren in de collectie. Het plantje is ongeveer 40 cm hoog en 
hangt vol met grote kerstomaten. Dit ras zou veredeld zijn voor gebruik in oa hanging baskets. Je 
kan het ras ook terugvinden onder het synoniem Gartenperle.

Planttype: Compact struikje (determinate)

Foto: Garden Pearl, doorsnede van fruit.
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Serre

Foto: Garden Pearl in de serre. De vergeling van het blad zien we ieder jaar terugkeren.
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Totale productie: 481 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 23,2 gram



Buiten 

Foto: Garden Pearl buiten.

Conclusie Garden Pearl:

Uitgesproken vroeg ras vooral geschikt voor teelt in pot. De productie bedroeg dan maar liefst 
1389 gram!

Dit bevestigt eerdere ervaringen met dit ras. Dikwijls is Garden Pearl de lelijkste plant in de serre 
bij teelt in de vollegrond. Desondanks zijn de producties hoog! In serre vooral geschikt om een 
eerste reeks vroege tomaten te plukken en daarna de planten te verwijderen en een volggewas te 
planten. Wil je de plant het heel seizoen lang plukken dan plant je beter in pot. De afgelopen jaren 
hebben we Garden Pearl ook al binnenshuis op de vensterbank geteeld met groot succes.
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Totale productie: 1389 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 19,6 gram



Alaska

Alaska is een ras van superlatieven. Vroeg, de productiefste in de test en ook de meest consequente. 
In de serre de enige tomaat in de test die van de eerste tot de laatste plukbeurt vruchten droeg.

Onder de naam Alaska staan twee verschillende rassen te boek. Eentje uit de USA en een ander ras 
uit Rusland. De Amerikaanse Alaska is een stamtomaat. De Russische Alaska een grote struik 
(determinate). Wij hebben dus de Russische Alaska getest. 

Planttype: Grote struik (determinate)

Foto: Alaska, doorsnede van fruit.
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Serre

Foto: Alaska in serre.
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Totale productie: 5064 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 36,8 gram



Buiten

Foto: Alaska in serre.

Conclusie Alaska:

Dit tomatenras laten we nooit meer gaan. We registreerden maar liefst 5063 gram oogst per plant! 
Goede groeier die het opvallend beter doet dan andere rassen eens de vochtige herfst zijn intrede 
doet. In de serre was de plant groter en een heel stuk productiever dan buiten in pot en in de 
vollegrond. Maar ook in pot en buiten in de grond was de productie nog steeds meer dan 
behoorlijk als je vergelijkt met de andere geteste rassen. 
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Totale productie: 1388 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 24,5 gram



O-33

Nog eéntje uit de top 5 van de vroege tomatentest. Dit ras is afkomstig uit Rusland en evenals 
Saraev M-22 ontwikkeld door de veredelaar P.Y. Saraev die rassen veredelt die koude kunnen 
verdragen.

Planttype: Middelgrote struik (Determinate)

Foto: O-33 doorsnede fruit. 
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Serre

Foto: O-33 in de serre. 
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Totale productie: 1742 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 38,2 gram



Buiten

Foto: O-33 buiten. Let op de mooie zware trossen. 

Conclusie O-33:

Vrij grote tomaten voor een vroeg ras. Er is weinig verschil te zien in vruchtgewicht tussen de teelt
in serre en buiten. In de serre plukten we 85 % van de totale productie in de eerste maand. Buiten 
was de productie verdeelt over twee productiepieken.

Al bij al een productief ras dat een plaatsje krijgt in onze vroege tomatenstrategie voor teelt zowel 
buiten als in serre.
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Totale productie: 1291 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 38,8 gram



Sophie 's Choice

Volgens Tatiana 's tomatobase is dit ras een family heirloom. Gelukkig deelde de familie die dit ras 
in stand hield zaden! Een vrij compacte plant met dikke zoete tomaten. 

Planttype: Middelgrote struik (Determinate)

Foto: Sophie 's Choice, doorsnede fruit. 
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Serre

Foto: Sophie 's Choice in de serre. 
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Totale productie: 3083 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 95,6 gram



Buiten

Foto: Sophie 's Choice buiten. 
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Totale productie: 658 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 131,5 gram



Conclusie Sophie 's Choice:

Een ras dat het zeer goed deed in onze vroege tomatentest. De op één na productiefste tomaat in de
serre. Niet de allervroegste. Wel een tomaat die het heel seizoen door produceert. 

Zoals je op de foto kan zien zijn de tomaten behoorlijk groot. In de serre gedroeg de plant zich 
eerder als een stamtomaat. In pot bleef de plant een heel stuk kleiner en gedroeg zich als een 
zelftopper (determinate) die slechts vijf vruchten voort bracht wat dan ook de lagere productie 
verklaard. Waarom de plant zo verschilde in groeigedrag tussen binnen en buiten was niet 
duidelijk.
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Kmicic

Kmicic is een interessant tomaatje uit Polen waarvan we de naam het hele jaar door verkeerd 
schreven. 

Planttype: Middelgrote struik (Determinate)

Foto: Kmicic, doorsnede fruit. 
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Serre

Foto: Kmicic in de serre. 

Buiten: niet getest

Conclusie Kmicic:

Compacte plant. De enige tomaat in deze test die last had van neusrot. Qua productie valt Kmicic 
in de middenmoot. De peervormige vruchtjes zijn klein van stuk met een goede hardheid. Ideaal 
voor gebruik op toastjes (bijvoorbeeld voor tomaat-mozarella hapjes) waar je een niet al te sappige
tomaat voor wil.  
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Totale productie: 879 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 17,2 gram
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Sibirsky Shorospelli

Over de herkomst van dit ras is weinig bekend.

Planttype: Middelgrote struik (determinate)

Foto: Sibirsky Shorospelli, doorsnede fruit. 
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Serre

Foto: Sibirsky Shorospelli in de serre. 
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Totale productie: 406 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 51,2 gram



Buiten

Foto: Sibirsky Shorospelli buiten. 

Conclusie Sibirsky Shorospelli:

Een vrij vlezige tomaat met een ietwat zoetere smaak dan de andere geteste rassen. De plant heeft 
een open structuur wat een voordeel kan zijn bij buitenteelt ivm de tomatenziekte. Matige 
productie in de serre. Buiten deed de plant het stukken beter. Alhoewel Sibirsky Shorospelli een 
zelftoppende tomaat is werd de productie mooi over het hele seizoen gespreid.
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Totale productie: 1957 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 69,1 gram



Mountain Princess

Een Amerikaans landras (Heirloom) uit West-Virginia. 

Planttype: Middelgrote struik (determinate)

Foto: Mountain Princess, doorsnede fruit. 
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Serre

Foto: Mountain Princess in de serre. In de serre vormde dit ras vrij veel blad.. 
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Totale productie: 2333 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 78,8 gram



Buiten

Foto: Mountain Princess in pot. Heel wat minder blad dan in de serre.

Conclusie Mountain Princess:

Is eén van de revelaties van onze vroege tomatentest 2017. Mountain princess heeft grote vruchten
en is best productief, zowel in de serre als buiten. Zeker een ras dat we in de toekomst blijven 
planten. 
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Totale productie: 1927 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 45,9 gram



Varenblad

Voor de rasnaam zijn er veel synoniemen in omloop die meestal iets zeggen over de bladvorm. 
(Silvery fir tree; Morkovnyi).  Het blad van deze tomaat is diep ingesneden en lijkt met wat fantasie
op een varen. Vandaar de naam. Dit ras planten we al enkele jaren als vroege tomaat met grote 
voldoening. Mooie plant die het ook goed doet in pot.

Planttype: Compacte struik (Determinate), de struik is vaak breder dan hoog. 

Foto: Varenblad, doorsnede fruit. 
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Serre

Foto: Varenblad in serre. 
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Totale productie: 2610 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 63,9 gram



Buiten

Foto: Varenblad in pot. Jammer genoeg niet de mooiste plant. Meestal gaat teelt in pot heel wat beter. 

Conclusie Varenblad:

Compacte planten met hoge producties. Geeft vroeg op het seizoen een productiepiek, valt dan wat
stil. Later op het seizoen volgt een tweede productieronde. In deze test registreerden we een 
productie van 2609 gram per plant. Niet slecht voor een plant die nog geen halve meter hoog 
wordt. Sappige tomaat die we zowel gebruiken in salades als voor de productie van salsa, ketchup 
en tomatensaus.

65

30/06/2 017

07/07/20 17

15/07/2 017

22/07/2 017

29/07/2 017

05/08/2 017

12/08/2 017

19/08/2 017

28/08/2 017

03/09/2 017

11/09/20 17

25/09/2 017

07/10/2 017

22/10/20 17

30/10/2 017

0

50

100

150

200

250

300

Varenblad (buiten)

Plukdata

P
ro

d
u

ct
ie

 in
 g

ra
m

Totale productie: 1146 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 68,9 gram



Blush

Torpedo-achtige vruchten, geel met oranje strepen. Kinderen op bezoek in onze tuin eten Blush als 
snoepjes! Dit is een internationaal gegeven We vonden het bijzonder grappig om de geschiedenis 
van het ras er op na te lezen. Blush is ontwikkeld door Fred Hempel (Californië) in 2011. De 
kruisingsouders van dit ras werden gekozen door zijn zoontje, Alex, op basis van smaak. De 
variëteit word soms ook aangeboden onder de naam Blush tiger.

Planttype: stamtomaat (indeterminate), wij telen Blush al enkele jaren als struiktomaat met groot
succes. De planten in deze test werden ook als struiktomaat geteeld!

Foto: Blush, doorsnede fruit. 
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Serre

Foto: Van Blush in de serre is geen duidelijke foto beschikbaar.

Foto Blush buiten (productie niet geregistreerd): Een grote struik die het hele seizoen door nieuwe vruchttakken blijft
vormen. 
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Totale productie: 2957 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 14,7 gram



Buiten 

Foto: Blush in pot. 

Conclusie Blush:

Niet de vroegste, wel absoluut de zoetste. Middelvroeg ras met een heel consistente oogst die 
meestal toeneemt naar het einde van het seizoen. Decoratieve vruchten.

Geef Blush wel voldoende plaats. De plant is een vlotte groeier waar af en toe eens fiks in 
gesnoeid mag worden om de plant te laten opdrogen bij vochtig weer of als hij teveel plaats gaat in
nemen. We hebben dit ras al enkele jaren en de mooiste oogsten halen we steeds wanneer de plant 
in de grond geplant staat. Niet het beste ras voor teelt in pot. 
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Totale productie: 986 gram
Gemiddeld vruchtgewicht: 16,6 gram



Antwoorden facebookbericht 25/02/18

Wil je tomaten plukken vanaf het BEGIN van de zomer? Wij ook. Daarom hebben we vorig jaar 20 
vroege rassen afkomstig uit de verste uithoeken van het Noordelijk halfrond op de testbank gezet. 
Na duizenden vruchtmetingen en ettelijke uren spreadsheets verwerken zijn de resultaten er.

85 % van de totale productie plukken voor augustus! O-33 Ja dat kan. 214  vruchten van een plant! 
Dat ook. BLUSH Meer dan 5 kg/plant in een koude serre. Zeker. ALASKA Er zitten zelfs 
vorsttolerante rassen in de proef (zoals in de echte reclames vertellen we nu pas de waarheid, die 
vorstgevoeligheid hebben we niet getest) SARAEV m-22, O-33

Al de resultaten kan je terug vinden in het testrapport nu beschikbaar 
op www.haalmeeruitjetuin.be

Disclaimer:Wij zijn niet verantwoordelijk voor overvloedige oogsten ten gevolge van deze proef :-)
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