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Hvor kommer 
tomat-frøene fra ?

20.000+ forskellige tomatsorter, 

- hvordan opstår de ? 
- hvordan sikrer man sig, at  
     næste generation udvikler sig    
        som forventet ?

Det handler om frø ...



Kultur- og Vild-form af tomat

Tomaten, som vi kender den, adskiller sig fra (formodede) vildform gennem:
● Mere kompakt vækst - nyt: determinat vækstform.
● Bliver selvbestøvere: griflen forkortes, støvfang skjult af støvdragere.
● Tidligere modning af frugt.
● Tab af frøhvile - men frø bevarer spirevne bedre end fleste andre planter.
● Forøget frugtstørrelse. Tiltagende morfologisk diversitet af frugt.



Hvilke egenskaber kan 
ændres gennem forædling  ?



Frøfaste sorter
Selvbestøvning - OP “Open pollinated” 
(klik for definitioner)

F1-hybrid: ikke frøfast.
Bestøvning manuel hos 
frøproducent

Hornum: 8 F1, 7 OP

https://tomatdatabasen.dk/blog/2019/03/21/betegnelsertomatsorter
https://tomatdatabasen.dk/blog/2019/03/21/betegnelsertomatsorter


Cherrytomat 
"Favorita"
Lyst, gerne direkte sol. Plantes i drivhus 
eller på sydterrasse. Krydret, sød og 
velsmagende tomat. Stort udbytte. En af 
de allerbedste cherrytomater. Diameter 
ca. 2,5 cm

Coctailtomat
“Aranka” … osv.

        Ingen oplysninger om F1-status



Manuel bestøvning - 1

Fra ung (ikke helt udsprunget) blomst fjernes 
kronblade og støvdragere (sammenvokset/rør)



Manuel bestøvning - 2

Split sammenvoksede støvknapper og 
opsaml pollen på pensel

Overfør pollen fra “han”-sort til støvfang, 
gentag efter 12 timer, fugtighed og 
temperatur vigtig.



Bestøvning (begge slags) > Befrugtning

Arabidopsis thaliana (Alm. Gåsemad)

Pollenrørs vækst mod frøanlæg 
24-36 timer efter bestøvning 
(Tomat)

Fra pollenrør: 
1 cellekerne (n) ægcellen (n)  > tomatkim (2n) - og  
1 kerne centralcellens 2 kerner > frøhvide (3n)



Frøet spirer



En hybrid sort gennem flere generationer

X to 
rene 
sorter

F0 =  F1

F2
I hver generation sås mange frø, kun de 1-2 
bedste planter leverer frø (selvbestøvede) til 
næste generation. Med F7 er sorten “ren”.

F3, F4, F5 ….
F3, F4, … F7



Næsten alle kommercielt dyrkede tomater er F1-hybrider 
- gartner skal købe nye frø hvert år

Krydsning mellem to helt “rene” forældresorter, hvor 
hybrid med sikkerhed har bestemte egenskaber, f.eks. 
ringe tendens til at danne sideskud, langsom modning, 
modstandsdygtighed overfor virus-, bakterie- eller 
svampesygdomme.

Men tager man frø af en sådan F1-hybrid, vil næste generation 
(F2) ikke nødvendigvis have samme egenskaber.

Juanita er en mulig undtagelse - prøv den !! 

F1 hybrider: heterosis effekt - men uden betydning for hobbygartner

Frøægte sorter udviser ikke indavlsdepression - som selvbestøvere 
fungerer de som kloner

https://tomatprat.blogspot.com/2014/02/juanita.html


F2 fra Juanita-købetomat (2020)

2021: F3 - en plante: samme klase, tomat med spids - 
anden plante: tomat uden spids og i drueklase



Undgå kryds/fremmed-bestøvning - bevar sorts-renhed

Fjern evt. udsprungne blomster før 
pose påsættes

Efter blomstring tages posen af og 
stilk markeres med farvet bånd

Uden organza-pose: 3-5% 
fremmedbestøvning, 10% for 
bøftomater

Insekter forhindres i at opsøge blomster, mens de kan 
bestøves - så avler skal flere gange dagligt ryste 
blomsterstanden for at sikre tilstrækkelig bestøvning = 
frøsætning



Frøsamling

Pres eller skrab frøholdige pulp ud af modne (men ikke overmodne) tomat

Hvis frø skal byttes: fermentering af pulp, 3-4 dage, skylning, tørring - husk sortsnavn i alle led. Hvis 
pulp er meget vandholdig, dannes der ikke synlig mug på overfladen. 

Se her: tomatdatabasen.dk eller her: tomatprat.blogspot.com (norsk)

Hvis frø kun til eget brug: tvær pulp+frø ud over kaffefilter (med sortsnavn), tørring

Vær omhyggelig med mærkning og rensning af beholdere og redskaber, så frø af forskellige sorter ikke 
blandes

https://tomatdatabasen.dk/blog/2018/08/25/froetagning-og-fermentering/
https://tomatprat.blogspot.com/search?q=fermentering


Al søgning på en tomatsorts egenskaber starter her: tomatdatabasen.dk





tomatdatabasen.dk - mobil/tablet og PC skærmbillede
Mobil-udgaven kan skifte til PC-udgaven gennem link i menu øverst til højre



Frøbreve

Frøbrev der rykker

Facebook gruppe, nye medlemmer kan købe 20 portioner 
frø for 25 kr - andre skal indsende frø pakket i portioner (5 
frø) - mindst 3 portioner af hver sort - og kan derefter bytte 
til lige så mange andre sorter (også peber og chili) i 
perioden september-april.
837 tomatsorter på byttelisten, 121 sorter på købslisten (23.01.2022)

https://www.facebook.com/groups/528267838027240/


En god frøven Er der nogen sorter i min frøsamling, du kunne være 
interesseret i at prøve ?- og at lave frø af til næste 
års frøbrev:

http://seeds2020.wikidot.com

(hvis din browser siger “Ikke sikker” passer det ikke)

Så skriv til mig: john.kruuse@gmail.com - hvis jeg har frø til overs sender jeg 
dem spireklare i en zip-pose på et stykke vat-rondel. Fugt vattet let, vend 
frø-siden nedad og inspicer posen hver dag, efter typisk kun et par dage er 
roden synlig og den meget unge plante skal overføres til potte med jord. Hvis 
kimplanten ikke let løsnes fra vattet, klipper man en strimmel udenom 
kimplanten og sætter den lodret i jorden. Efter endnu et par dage kommer de 
grønne kimblade frem. 

http://seeds2020.wikidot.com
mailto:john.kruuse@gmail.com


Vil du vide mere ?

Databaser med sortsbeskrivelser | Om tomatdyrkning
 - John’s samling af mest informative websider

Lene Tvedegaard: Den nye røde bog om tomater, 2015
173 sider

Frøavl: Om at gå i frø - og vokse med opgaven
pdf - 27 sider

         Jordbruksverket ; Ekologisk odling av tomat, 2007
         pdf - 35 sider

Frøsamlerne

https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo07_20.pdf
http://seeds2020.wikidot.com/databaser
http://seeds2020.wikidot.com/dyrkning
https://www.froesamlerne.dk/cgi-bin/uploads/media/Materialer/Froeavl_om%20at%20gaa%20i%20froe.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo07_20.pdf
https://www.froesamlerne.dk/cgi-bin/uploads/media/Materialer/Froeavl_om%20at%20gaa%20i%20froe.pdf


Dorenia

Middeltidlig, frodig og sund med rundovale, 
skærefaste røde frugter på 50-70 g. 
God modstand mod kartoffelskimmel

Bliver op til 2.5 m høj, nok for voldsom vækst 
til drivhus

Udviklet af Christoph Matthes, Dottenfelder 
Hof, ved krydsning af sorterne Matina og 
Quadro.



Jaune Flamme

“This tomato can do no wrong” …
“I could fill a whole tomato garden with nothing but Flammes”
Amy Goldman: The Heirloom Tomato - From Garden to 
Table, 2008

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A44535823
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A44535823


Roi Humbert Jaune
Friland. Gule, 4-6 cm lange, ovale tomater med en frugtagtig, 
sød-krydret smag. En op til 2 meter høj plante, meget få 
sidegrene (behøver ikke "knibes") - men kræver støttepind. 
Velegnet til krukker. Modner fra begyndelsen af juli til sent på 
efteråret. Større modstandsdygtighed overfor kartoffelskimmel 
end fleste andre sorter.



President Garfield

Kendt under dette navn siden 1882, men ser ud som 
tomater i 1500-tallet.

Navngivet efter den amerikanske præsident der blev 
skudt i 1881



Atomic Fusion

Meget sød og aromatisk smag, 
stor variation i tomatens form, de 
fleste er spidst blommeformede

Fra tomatmamman.se: 
Smakexplosion! … Dessutom så 
vacker och spektakulär i sina färger. 
Hög, säkert 2,5m men tar liten plats på 
bredden. Testa den!



Tak for i aften

http://seeds2020.wikidot.com/foredrag
john.kruuse@gmail.com


