
Tomatenrassen 
van De Ruiter
Wellicht overweegt u als komkommerteler om ook tomaat aan  
uw portfolio toe te voegen. Speciaal daarvoor zetten wij een aantal 
succesvolle tomatenrassen van De Ruiter op een rijtje. Bovendien  
laten we in deze brochure onze telers aan het woord. Zij vertellen 
meer over hun ervaringen met onze tomaten.
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Marinice

Marinice biedt de beste combinatie van een hoog opbrengstpotentieel en lagere arbeidskosten. 
Marinice geeft niet alleen een hoog gemiddeld vruchtgewicht, maar ook een hoge Brix voor dit 
segment. En dat betekent: een smakelijke tomaat, met een mooie interne en externe kleur. Dit ras 
is geschikt voor alle seizoenen en dus jaarrond beschikbaar in het schap. Daarnaast is Marinice een 
ras waar telers op kunnen vertrouwen. Niet alleen vanwege het sterke resistentiepakket, maar ook 
vanwege zijn stabiele producten en lage uitvalspercentage.

Marinice
hoogproductief in grof tros

Marinice is een ras met twee doelen, dat geschikt is voor de belichte en traditionele teelt, waardoor deze 
veelzijdige tomaat een geweldig alternatief is voor Merlice en Komeett bij wisselende teeltomstandigheden.

Pluspunten:
•  Geweldige interne kleur
•  Glanzende, goedgevormde vruchten
•  Goede tros- en vruchtkwaliteit gedurende de hele cyclus
•  Premium plantkracht 
•  Zeer goed ziekteresistentiepakket,  

inclusief IR resistentie tegen echte meeldauw

Segment Gewicht Teeltwijze

Grof, tros 140-170 gram Jaarrond en belichte teelt
Zomer- en herfstteelt

Resistentie     HR  ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 
IR    On
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Ties Verbaarschot teelde Marinice afgelopen zomer en najaar op zijn bedrijven TVK  
en TVH. Bij een planting op 10 juli (zaaidatum 22 mei) teelde hij door tot 10 januari van 
dit jaar. In dit artikel vertelt hij wat meer over zijn ervaringen.

De afgelopen twee jaar had Combivliet op de locatie Zeevliet een proef met Marinice 
tussen Merlice. Chris van Houte is de teeltspecialist op die locatie, waar inmiddels op  
5 hectare Marinice staat. Hij vertelt meer over zijn ervaringen en de keuze voor Marinice.

Ties vertelt: ‘Ik teelde Marinice afgelopen zomer en 
najaar op 3,2 hectare in de onbelichte teelt. Daarbij 
kozen wij voor onderstam DRO141TX, omdat we  
in de zomer alle extra groeikracht nodig hebben.  
Dit was het derde jaar op rij dat wij Marinice op 
DRO141TX op dit areaal hebben staan en de ervaring 
leert dat dit een goede combinatie is.’

Gemakkelijk te telen
‘Veel tomaten krijgen in de koude maanden een  
wat oranje kleur. Daar heeft Marinice geen last van; 
die blijft heel mooi rood doorkleuren. Qua productie 
doet dit ras het ook heel goed. Ik vind Marinice een 
makkelijk ras om te telen; hij vertoont weinig gekke 
dingen. We letten wel goed op het snoeien, dat doen 
we zo laat mogelijk om bonkvruchten te voorkomen. 
Daarbij hoefden we gelukkig niet al te veel trossen 
op 4 te snoeien. Verder hebben we de trossen 
gehaakt, dat zijn we gewend vanuit de herfstteelt.’

Energie maken
Ties legt uit: ‘Je moet Marinice goed op groei  
sturen tot het echt koud wordt. Dat hebben we  
tot 20 september gedaan en zo voldoende energie 
gecreëerd om naar het einde toe productie te 
draaien. We hebben op 10 oktober de kop eruit 
gehaald en leeg geoogst tot 10 januari.’

Hittebestendig
‘Marinice blijkt heel goed tegen hitte te kunnen,  
dat heeft de afgelopen zomer wel bewezen. We 
werkten natuurlijk met jonge planten, dus een  

Chris: ‘De resultaten van onze proef waren heel  
goed en we zijn echt enthousiast. Marinice heeft  
een paar zeer positieve eigenschappen, zoals zijn 
grofheid, houdbaarheid en de goede kwaliteit  
in de zomer. Voldoende redenen om Marinice op  
5 hectare te planten.’

Kracht en lange trossteel
Chris gaat verder: ‘Qua arbeid valt ons op dat er bij 
Marinice minder kopbreuk is. Het is een krachtig 
gewas, waar de uitdaging ligt in zijn ‘overschot’ aan 
kracht om te blijven zetten in snelheid en groei.  
We doen er alles aan om een vegetatieve stand te 
voorkomen, want dat laat Marinice snel zien in de 
tros. Bijvoorbeeld met een hapering in de zetting, 
een bonk of minder knoppen aan een tros. Een 
prettig kenmerk van Marinice is dat dit ras heel sterk 
is tegen neusrot. In de winter is het wel nodig om  
de trossen te behandelen. De trossteel is namelijk 
langer dan die van Merlice en knikt dus makkelijker.’  

enkele miszetting kwam wel voor. Maar verder heeft 
Marinice het goed gedaan in de hittegolven.’

Over de productie en kwaliteit is Ties ook zeer 
tevreden: ‘Wij telen met een begin- en eindafstand 
van 3,2 koppen ver vierkante meter. In de eerste 
maanden produceerde Marinice daarbij vruchten  
van 170 tot 180 gram. Richting het einde van  
het jaar zakte dat af naar 120 gram. De vruchten  
zijn mooi hoogrond en ogen lichter dan ze in  
werkelijkheid zijn.’

Voldoende Ec en kali
Ties benadrukt dat Marinice, zeker in de zomer, 
voldoende meststoffen nodig heeft. ‘Zorg voor 
voldoende Ec in de mat, zeker 3,0. In de winter mag 
dat zelfs wel 4,5 zijn. Voor de kali streven wij altijd 
naar 8 in de mat. Daarmee hebben wij goudspikkels 
helemaal voorkomen.  Geen last van gehad!’

Voorsprong in productie
Chris: ‘Marinice vraagt in begin teelt om een  
generatieve sturing. Dit ras loopt in de winter achter, 
omdat hij later in productie komt. Met het oplopen 
van de straling zien we echter dat hij zijn (extra) 
grofheid behoudt en de opgelopen achterstand om 
weet te zetten in een kleine voorsprong.’

Chris besluit: ‘Inmiddels is er nog 12 hectare Marinice 
gezaaid voor het komend teeltseizoen. Dat zegt 
genoeg over hoe tevreden zij zijn over dit ras!’

Teler aan het woord
Marinice: makkelijk te telen

Teler aan het woord
Combivliet kiest Marinice
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Merlice

Merlice is het standaard ras in het segment grof tros met een hoog productiepotentieel  
in combinatie met zeer lage arbeidskosten en betrouwbare vruchtkwaliteit. Merlice biedt telers 
een hoog gemiddeld vruchtgewicht, met vruchten die sterk zijn tegen scheuren.  
 
Merlice is jointless en kent een zeer goede houdbaarheid. Daarnaast heeft Merlice uitstekende 
resistenties, waaronder een resistentie tegen meeldauw. Kortom: een betrouwbaar ras in  
de hele keten.

Merlice
de grove trostomaat met 
extra opbrengst

In het grove trossegment is Merlice het ras met de allerhoogste productie in de markt. Vanwege zijn  
resistentie tegen meeldauw (IR On), hoge gemiddelde vruchtgewicht en betrouwbaarheid is dit  
de nummer één tomaat voor telers en retailers. Merlice is geschikt voor los en tros. Bovendien is Merlice  
een ras met zeer lage arbeidskosten.

Pluspunten:
•  Hogere financiele opbrengst door hogere productie
•  Extra zekerheid en arbeidsreductie door IR meeldauwresistentie 

Segment Gewicht Teeltwijze

Trostomaat/grof/los en tros 130-160 gram Jaarrond en belichte teelt

Resistentie     HR  ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 
IR    On
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Van Marrewijk Tomaten is een echt familiebedrijf, dat in 1920 werd gestart door  
overgrootvader Van Marrewijk. Bij het bedrijf werken nu twee generaties, met eigenaar 
en vader Jan van Marrewijk en zijn zoons Twan, Lars en Stijn. Jan is samen met Lars 
verantwoordelijk voor de teelt in twee kassen van samen bijna 20 hectare, gebouwd  
in 2017/2018 in Dinteloord. Jan teelt Merlice, zowel in de belichte kas van bijna  
10 hectare als in de even grote onbelichte kas.  

Jan begint: ‘We telen Merlice onbelicht nu sinds 
2015 en belicht sinds 2018. We kozen toentertijd 
voor Merlice vanwege zijn goede kwaliteit, hoge 
productie en lagere arbeidskosten. Daarnaast  
zochten we een ras dat minder gevoelig was voor 
Botrytis. Aan die eisen voldoet Merlice tot op de  
dag van vandaag nog steeds ruimschoots! Merlice 
bewijst elke keer dat het een betrouwbaar ras is,  
qua arbeid en qua productie. Het scheelt natuurlijk 
dat we het ras nu goed kennen na meerdere  
teeltseizoenen. We weten precies hoe we Merlice 
moeten sturen.’

Arbeidsvriendelijk ras
Jan noemt Merlice een aantrekkelijk ras in arbeids-
kosten: ‘Als Merlice in balans staat, is het gemakkelijk 

te bewerken en zijn de trossen uniform, zonder extra 
grote trossen of zijtakjes die eraf moeten. Merlice 
maakt ook niet overdreven veel dieven aan. Daarom 
telen wij echt op balans en kracht, dat scheelt enorm 
in arbeid. Ik zeg altijd: als het boven klopt, heb je daar 
tot in de doos bij de klant profijt van. Met andere 
woorden, je moet altijd naar boven naar de koppen 
kijken.’

Trossen en tomaten
‘De kwaliteit van de trossen is goed. Er komen 
genoeg knoppen aan om op 5 te snoeien: 7 en soms 
8 bloemen. De zetting is ook prima. De tomaten 
kleuren goed door, mits je voldoende kali aanbiedt. 
Je moet bij Merlice je meststoffen echt goed op 
orde hebben. De kroontjes en groene delen zijn ook 
goed en de tomaten mooi van vorm. Kortom: we  
zijn heel tevreden over Merlice!’

Teler aan het woord
Merlice: in balans voor 
goede prestaties

Notities
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Tourance

In het segment van middel trostomaat is Tourance al vele jaren de standaard door zijn 
bewezen betrouwbaarheid. Met zijn goede smaak, uniforme trossen en jaarronde beschikbaarheid 
uit de belichte en onbelichte teelt, is Tourance een ras dat zijn waarde ruimschoots bewezen  
heeft. Tourance biedt telers een uitstekend potentieel rendement. Kenmerkend voor Tourance  
is de snelle trosafsplitsing, waardoor dit ras vroeg in productie komt. Tourance heeft een  
uitstekend imago bij retail en kent een hoge klanttevredenheid, met name door de mooie  
presentatie. Tourance is zeer geschikt voor flow pack.

Tourance
rendement in het 
middensegment

Tourance is een uitstekende keuze voor telers die trostomaten in het middensegment willen telen en  
toch een hoge productie willen behalen. Dit ras heeft een kort, generatief gewastype, waarbij de trossen  
ook bij minder licht gelijk doorkleuren. Tourance heeft uniforme vruchten aan de tros. Daarnaast beschikt  
dit ras over de unieke resistentie tegen het Torradovirus. Tourance is ook geschikt voor belichting.

Pluspunten:
•  Een van de vroegste rassen binnen dit segment
•  Fijner type
•  Mooie rode vruchtkleur
•  Mooie visgraat in trosvorm
•  Open en generatief karakter
•  Extra kracht voor bovenste trossen doordat  

hij snel zijn trossen lost

Segment Gewicht Teeltwijze

Middeltros 100-120 gram Jaarrond, belichte teelt en herfstteelt

Resistentie     HR  ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 
IR    -
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Robert van Rijckevorsel is een goede bekende van de Ruiter. Wij vroegen hem naar zijn 
ervaringen met Tourance bij kwekerij De Lies.

Robert vertelt: ‘Wij kiezen met Tourance voor een 
late planting vanwege onze komkommerteelt in  
de hoge draad. Die willen we zo lang mogelijk  
benutten voor meer rendement. Tourance komt snel 
in productie; daarom kun je met dit ras het randje 
opzoeken van de allerlaatste plantdatum.’

Goede productie bij korte teelt
Qua productie kon Robert ten tijde van het interview 
de balans nog niet helemaal opmaken voor Tourance: 
‘Wij hadden een hele korte teelt met maar 4 trossen. 
Het streven was 7,5 tot 8 kilo, maar ik betwijfel of we 
daar aankomen. Waarschijnlijk komen we op 7 kilo 
per vierkante meter, wat al goed is voor zo’n korte 
teelt. Bovendien hadden we een raar, donker najaar. 
Dat heeft veel telers iets aan productie gekost.’

De relatief hoge productie dankt Robert mede aan de 
plantdichtheid van 2,8 stengels per vierkante meter. 
Robert legt uit: ‘Tourance is wat korter van blad. 

Bovendien gaan wij niet voor grof, maar voor middel. 
Dan is zo dicht planten goed mogelijk en kun je 
rekenen op meer vruchten per vierkante meter.’

Geen gele kronen
Robert vertelt verder: ‘De kwaliteit van Tourance was 
goed deze teelt. We hebben dit jaar helemaal geen 
gele kronen waargenomen. Ik vermoed dat dit komt 
door de watergift tot aan het einde en doordat de 
luchtvochtigheid hoog was. Sinds dit jaar hebben  
we dubbele schermen, waardoor de buistemperatuur 
omlaag kon. Dat is weer goed voor de luchtvochtig-
heid. Het zachte weer heeft misschien ook  
meegeholpen.’

Mooie trossen op 7
‘Tourance geeft een hele mooie, uniforme tros met 
fraaie, rode tomaten die echt aanspreken. Ook met 
trossen van 7 doet Tourance het goed; je kunt gerust 
een extra vruchtje aanhouden. We hebben de eerste 
1 tros op 5 gesnoeid en daarna 3 op 7.’

Teler aan het woord
Hoge productie in 
ultrakorte teelt

Notities

Bekijk hier de tomaten
 van De Ruiter!
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Herfstteelt  
De herfsttomaten van De Ruiter
Ook voor de herfstteelt heeft De Ruiter verschillende tomatenrassen in het portfolio, 
die uitstekend presteren. We lichten er twee uit: Speedella en Tourance.

Speedella: bloemen in het donker
Met Speedella, zo zeggen telers, kun je in korte tijd 
veel tomaten van uitstekende kwaliteit oogsten. 
Speedella blinkt bovendien uit in vorm, kleur en 
doorkleuring. De groene delen blijven daarbij heel 
goed. Het ras geeft echt hele mooie tomaten. 

Wanneer Speedella op de juiste snelheid wordt 
geteeld en het snoeibeleid daarop aangepast is, 
geeft dit ras tot het einde van de teelt rond kerst of 
begin januari mooie grove trossen. Met Speedella 
heb je met minimale arbeid een maximale productie.

Tourance
Het voorgenoemde ras Tourance is ook voor de 
herfst een favoriet in het middensegment in zowel 
de traditionele als belichte teelt. In de herfstteelt is 
de snelle trosafsplitsing en vroege productie van 
Tourance een groot voordeel. Ook in donkere dagen 
produceert dit ras uniforme trossen en tomaten met 
een heerlijke smaak. 

Volg ons op YouTube!
Op ons YouTube-kanaal is zoveel meer te vinden!  

Extra informatie over onze producten, rassen, ontwikkelingen en ervaringen. 

Follow us on YouTube!
You can find so much more on our YouTube channel!

Extra information about our products, varieties, developments and experiences.
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