
VISA F1 

Interminantne, varavalmiv saagikas 
hübriidsort. Kõrgekasvuline. Kobar on lihtne, 
kompaktne, 7-9 lapikümarat erepunast vilja 
kobaras, keskmise massiga 95-100 g. Sobib 
kasvatamiseks kevadkasvuhoonetes. 
Transpordikindlus hea. 
 

 

 

 

VILJA  

Keskvarajane, tugeva kasvuga, 
tumeroheliste lehtedega, kobaras 4-6 vilja, 
vili suur, lapikümar, sile, valmimata vili 
tumerohelise kraega, valminud vili 
punane, läikiv  

Vastupidav ruugehallitusele 

 

 

 

 

 

 



BELLE 

Indeterminantne (kõrge) hübriidsort 
kasvuhoonesse. Varajane. Lühikesed 
lehevahed. Talub kõrgemaid 
temperatuure. Suured 170-220 gr. 
ümarlapikud tomatid ühtlastes 
kobarates. Ei lõhene. Säilib hästi. 
Haigustekindel. 

 

 

 

 

 

TOLSTOI 

Indeterminantne, kõrgusega kuni 1,5 
m. Varasepoolne.. Vili ümmargune, 
ilma rohelise kraeta, keskmise 
massiga 100-120 g. Säilib hoidlas 
umbes 1 nädala. Taim vastupidav 
mosaiikviiruse, ruugehallituse, 
vertisillosi ja fusarioosi suhtes. 

 

 

 

 



POLFAST 

Madalakasvuline, väga 
varajane hübriid. Viljad 100-150gr, 
punased, ümarad. Taime kõrgus 
55cm. Saaki saab ka niiskema ja 
jahedama suvega. Sobib kasvatada 
kilekasvuhoones, kiletunnelis, 
avamaal. 

 

 

 

 

TOMAT MARMANDE  

Populaarne vana Euroopas 
hinnatud Prantsuse sort. 
VÕILEIVATOMAT 

Keskvarajane kiire- ja 
kõrgekasvuline sort. Viljad 
õhukese koorega, lihakad, kergelt 
ribilised. Kasvatatakse avamaal 
ja kilekasvuhoones. 



TOMAT MARZANO 

Itaalia päritolu ploomtomat- parim 
söögitegemise tomat 

Tugeva ja pigem magusa maitse, 
paksu viljalihaga. Hiline sort, 
haigusekindel 

 
 
 

 
 
 
 

MALLE  Eesti sort 

Kõrgekasvuline, väga saagikas, 
keskvarajane, keskmise saagiga. Kobar 
on lihtne, kobaras 5-6 vilja. Suhteliselt 
vastupidav tomati-pruunmädanikule. 

 

 

 

 

 



 

TOMAT MATO 

Varajane, madalakasvuline. Kobar 
kompaktne, 6-10 vilja, vili on erepunane, 
rohelises küpsuses üleni valkjas ilma 
rohelise kraeta, lapikümar, esimesed viljad 
nõrgalt ribilised. Ruugehallituse 
resistentne. 

 

 

 

 

 

 

RED CHERRY 

Varavalmiv, taimed vajavad toestust. Sort on 
dekoratiivne tänu ilusale pikale kobarale, 
milles 20-40 väikest punast vilja. Nende 
mass ei ületa 15-20 g, maitse aga pakub 
tõelist naudingut, kuna need on kõikidest 
teistest tomatitest magusamad tänu kõrgele 
suhkrusisaldusele. Kujundatakse 
üheharuliseks, eemaldades kõik külgvõsud. 



DUO 

Keskvarajane. Ühes kobaras 20-25 
punase-kollase-rohelise kirju värviga 
väikseid 4 cm tomateid. Magus ja hapu 
maitse on ideaalselt tasakaalus.  
Annab saaki läbi terve suve. 
Haigustekindel. Sobib kasvatamiseks nii 
katmikalale kui ka avamaale. Taime 1-2 
haru toestada, eemaldada nendelt 

külgvõrsed. Augustis murtakse latv tomatite valmimise 
kiirendamiseks. 
 
 
 
 
 

 

BLACK CHERRY Varajane, 
kõrgekasvuline, tumedate 
mustjaspunaste viljadega magus 
kirsstomat, väga saagikas sort. 

 

 

 

 

 

 



TAIKO 

Kõrgekasvuline, keskvarajane, saagikas. 

Vili ovaalne, kollane. Kobaras võib olla 
kuni 15 tomatit. Vili 30-40 g 

 

 

 

 

 

 

MONEYMAKER - klassikaline 
tomat 

Indeterminantne, kasvab kuni 2m 
kõrguseks. Kasvuhoone sort. Keskvarajane, 
saagikas, ühtlase suuruse, kuju ja värviga 
viljad. Kasta ja väeta regulaarselt pärast 
esimeste õite tekkimist. Eemalda 
vesikasvud kui vaja. 

 

 

 

 

 



ROMA 

Madalakasvuline, varajane, rõdutomat, (35-
60 cm) saagikas põõsastomat sobib 
kasvatamiseks kiletunnelites või avamaal. 
Tiheda viljalihaga mahlased viljad pikliku  
kujuga. Hea hoidistamis- ja kastmetomat, sest 
seemneid vähe.  

 

 

MAIKE 

Varajane, kobar valdavalt mitmeharuline, 
vili ümmargune, sile, ühtlase suurusega, 
keskmine mass 60-65 grammi, domineeriv 
seemnekambrite arv on 2, valmimata vili 
heleroheline, valminud vili punane, 

viljad lõhenemiskindlad 
 



TERMA 

Varajane madal. Spetsiaalselt avamaal 
kasvatamiseks aretatud, vili väike, kuni 
50gr, lapikümar kuni ümar, sile, punane, 
kasvab suures kobaras. Vastupidav 
haigustele ja viljade lõhenemisele. 

 

 

 

 

 

 

 

HÄRJASÜDA 

Indeterminantne kõrgekasvuline keskvalmiv, 
väga saagikas lihatomat. Vili suur, 
südamekujuline, roosakaspunane, kaal 200-
600gr, maitsev. Sobib kütteta kasvuhoonesse 

 

 

 

 

 



VALVE 

Poolkõrge, varavalmiv, varre kõrgus 120-
140 cm, viljad ümarad kuni veidi piklikud, 
siledad, ilma ribideta, vilja kaal 90-95 g, 
sort suuresaagiline, vastupidav 
ruugehallitusele. 

Peavars lõpetab kasvu 6-7 kobara järel 
 

 

 

 

 

KOIT 

Madalakasvuline varajane tomat.  Vilja 
keskmine kaal on 90-130g ning see on 
lapikümar ja maitsev. Sobib kasvatamiseks 
kasvuhoones ja kiletunnelis. 

Aretatud Jõgeva Sordiaretuse Instituudis. 

Sordilehes alates 1968 aastast. 

 

 

 

 

 



 

SAINT-PIERRE 

Traditsiooniline vana sort 

Keskvalmiv, indeterminantne. 
Vastupidav ja kõrge saagikusega. Viljad 
on ümarad, pehme koorega, umbes 160 
grammised 

Annab saaki ka jahedamal suvel ja 
viljub hästi kuni sügiseni. Sobib kasvatamiseks kilekasvuhoones ja 
avamaal. 

 

 

 
 

TOMAT VILMA 

MADAL RÕDUTOMAT. Taim 
kompaktne, viljad väikesed, kaaluga kuni 
30grammi, punased. Sobib kasvatamiseks 
kõikvõimalikes anumates, toas aknalaual, 
rõdukastis, lodzal, terrassil jne 

 

 

 

 



TOMAT BETALUX 

Determinantne, väga varajane. 
Viljakas. Tugeva lühikese varrega, ei 
vaja toestust. Vili keskmise suurusega 
(65-80g) ümarlapik, tumepunane ja 
väga maitsev, lihakas. Avamaa sort. 

 

 

 

 

TOMAT GOLDKRONE  

Varane kõrge kirsstomatisort. 
Kasvatamiseks nii kasvuhoones kui ka 
avamaal. Pikkades kobarates 
hulganisti väikeseid 15-20 g kollaseid 
tomateid 
 
 

 

 
 

KIRSSTOMAT MIRABELL  

Avamaatomat. Avamaale istutada kui öökülmade 
oht on möödunud. Sordil on väga magusad, 
kollased, mirabelle ploome meenutavad viljad. 
Kasutada värskelt salatites. Tänu värvitoonile on 
viljad väga dekoratiivsed. 



 

 
 

TOMAT POLBIG 
üks saagikamaid lihatomateid. Viljad 
on suured (u200 g), ümmargused ja 
tiheda viljalihaga ning säilivad hästi. 
Meeldib nii kokkadele kui ka 
sööjatele. Kasvuajal talub hästi ka 
madalamaid temperatuure. Haigustele 
üsna vastupidav. 
 

 

 

 

TOMAT SYLVIANA  

Varajane lihatomat. Veidi lapikud 
punased viljad on suured (180–200 g), 
transpordikindlad ja säilivad hästi. 
Kompaktse kasvukujuga taimi võib 
istutada tihedamalt. Kõrgekasvuline.  

 

 

 

 

 



TOMAT SAKURA  

Indeterminantne , 20-22 g viljaga 
kirsstomat. Pikad kobarad, väga magusa 
maitsega, tumepunane. Tugeva viljaga 
(ei lõhene), kuid mitte kõva. Kobaras 
20 või rohkem vilja. Väga kompaktne 
taim. Sobib ka kütteta kasvuhoonesse.  

 

 

 

 

 
 

TOMAT CINDEL
Kõrgekasvuline, keskmise 
suurusega viljadega (130 g) 
tomat. Väga varajane ja 
kvaliteetsete viljadega ilus 
kobar. Sort on varajane ja 
haiguskindel. Hästituntud ja 
kasvatajate poolt hinnatud 
hübriid.  

 

 

 

 


