
Forbyg sygdom & problemer - luft ud 

Dyrker du tomater i drivhus 

skal der sørges for god luft-

cirkulation for at holde både 

luftfugtigheden og 

temperaturen på et passende 

niveau. Det er vigtigt for at 

forebygge problemer og 

sygdom. Luft ofte ud og sørg for at fugtigheden kan 

komme ud, når du har drivhusdøren lukket. 

 Knib toppen 

I starten af 

september knibes 

toppen af planten.  

På det tidspunkt skal 

planten ikke danne 

flere tomater, men i 

stedet bruge energi på at få de tomater som er på 

planten, til at vokse og modne. 

Høst og gem dine tomater 

Tomatplanter kan være 

ekstremt produktive. Hvis 

du ikke kan bruge alle dine 

tomater, kan du gemme 

dem til senere. Brug dem 

til ketchup, til marmelade, 

som tørrede, suppe eller 

gem dem i fryseren til senere brug.  

Find opskrifter på f.eks. tomatmarmelade, syltede 

tomater, eller tomatsuppe, på bloggen

 

 

 

Tomatdatabasen.dk er et nyopstartet familiedrevet 

firma beliggende i Græsted. Tomatdatabasen.dk 

handler om tomater og tomatdyrkning fra frø til 

høst. Fokus er på økologi, bæredygtighed og genbrug 

i forhold til tomatplanter, og alt foregår nænsomt og 

i hånden. 

 Læs mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev på 

TOMATDATABASEN.DK 

På vores webshop finder du tomatfrø, tomat- & 

chiliplanter, tomatclips til opbinding og meget andet 

Følg TOMATDATABASEN.DK på 

Facebook & Instagram.

 

TOMATER 

Tips til at få succes 

med tomatdyrkning

 
Få flere tips til dyrkning, pasning og bekæmpelse 

af skadedyr på vores blog 
 

Læs mere på www.tomatdatabasen.dk 
 
 

Følg os på 
 

  



Udplantning 
 

Når du skal udplante din tomatplante, er der forskellige 

metoder afhængigt af plantes vækstform. Du kan se 

vækstformen på planteskiltet, eller du kan slå sorten op 

på www.tomatdatabasen.dk 

 

INDETERMINANTE SORTER 

Indeterminante sorter bliver høje og ikke så brede.  

Udplantning i jord/højbed eller krukke 

Når du skal 

udplante dine 

tomatplanter i 

jorden, højbed 

eller krukke, er det 

en god ide at lave 

hullet så dybt at 

kun er den øverste 

1/3 del af stammen kommer til at være over 

jorden. Den del af stammen som kommer under 

jord, vil snart begynde at danne nye rødder. Et stort 

rodnet styrker planten.   

Udplantning i plantesæk/hængeampel

Skal du udplante til plantesæk eller hængeampel, 

hvor du ikke kan plante dybt, kan du istedet lægge 

planten skråt ned i jorden. Den del af stammen der 

er under jord, vil danne nye rødder.

 

DETERMINANTE SORTER  

Determinante sorter, 

kaldes ofte også 

busktomater. Planten 

vokser typisk i bredden 

og ikke i højden. 

Determinante sorter 

kan dyrkes både i 

krukke, direkte i jorden og i plantesæk. 

Når du skal udplante determinante sorter, skal du 

kun lave hullet så dybt, at jordoverfladen går næsten 

helt op til de første nederste blade.  

Uanset metode, så 

husk at fylde hullet 

godt med vand, før 

du sætter planten 

ned. Dæk med jord. 

 

Vand & Gødning 

Tomatplanter har brug for både vand og gødning. 

Sørg for at planten er fugtig - men ikke våd.  

Vand et lille stykke væk fra stammen og aldrig på 

planten eller blade, da det kan give sygdom. Læs 

mere på bloggen om vanding med regnvand og 

hanevand. 

Brug gødning, hvis du ikke dyrker direkte i en 

næringsrig jord men f.eks. i en potte eller plantesæk. 

Pas på med overgødning.

Opbinding 

I takt med at planten vokser, har den brug for lidt støtte, 

så den ikke vælter. 

Sæt en pind med lidt 

afstand til planten. 

Bind snor rundt om 

både pinden og planten, 

sørg for at snoren 

sættes lige over et blad. 

Snoren skal sidde til, 

men må ikke sidde stramt. Sæt så mange snore, som 

planten behøver for at stå stabilt. Uanset vækstform, 

har tomaterne brug for støtte gennem hele 

sæsonen, dog kræver de indeterminante sorter mere 

opmærksomhed og skal bindes op, oftere. 

 

Fjern sideskud 

For at hjælpe planter med en indeterminant vækst 

(ranke) med at give så højt udbytte som muligt og 

undgå planten vokser 

sig for stor, er det en 

god ide at fjerne 

sideskuddene.  

Se efter små 

blade/sideskud i 

bladhjørnerne og 

fjern dem forsigtigt 

med fingrene. 

Determinante sorter og indeterminante ampel sorter, 

knibes ikke. 

http://www.tomatdatabasen.dk/

