
TOMAT PIIBE F1 

Keskvarajane, tugeva-kõrgekasvuline, 

180- 200 cm . vili keskmise suurusega, 
kobaras keskmiselt 10 vilja, 
ploomikujuline, helepunane, vastupidav 

ruugehallitusele, aretatud Eestis (Aretajad 

Pille Sooväli, Kaljo Kask) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMAT CHERROLA F1 

 

Kõrge kokteiltomat; vajab toestamist, 

eemalda ka külgmisi võrseid, viljad 
pikkades kobarates 

 

 



TOMAT TERMA 

 VARAJANE MADAL- Spetsiaalselt 

avamaal kasvatamiseks aretatud 
ülivarajane sort. Sobib kasvatamiseks ka 
kiletunnelis. Taim madalakasvuline. Vili 

väike, kuni 50gr, lapikümar kuni ümar, 
sile, punane, kasvab suures kobaras. 

Vastupidav haigustele ja viljade 
lõhenemisele. Aretatud Jõgeva 

Sordiaretuse Instituudis. 

 

 

 

 

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, esimene 
kobar asub 7-8 lehesõlmes, iga 
järgmine kobar 2-3 lehe järel, 

kobaras 4-6 vilja, vili suur, 
lapikümar, sile, valmimata vili 

tumerohelise kraega, valminud vili 
punane, läikiv  

Vastupidav ruugehallitusele 

 

 

 

 

 

BALKONSTAR 

 

Varajane põõsastomat. Vili suhteliselt 
suur. Võib kasvatada rõdul potis või 
avamaal 

 

 



STRONGBOY 

Potitomat, 40-50 cm 

Magus, aromaatne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUMBLING TOM RED 
 
 
Rippuv, amplisse, 50-55 cm 
Erkpunane  

 

 

 



VERINO F1 

 

 

Potitomat, 40-50 cm 

Punane, aromaatne 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDIAL F1 EZ 

 

Väga varajane, vili 180-220 g 

maitsev lihatomat. Lihtne 
hooldada. 

 

 



Tomat ꞌLogisticaꞌ F1  
Indeterminantne sort. Kobaras 
suured, punased 180-200 
grammised ümarlapikud viljad, 
mis on hea lõhenemis- ja 
transpordikindlusega. 
Haigusekindel sort, mis talub 
kasvuajal hästi madalamaid 

temperatuure. 
 

 

 

 

 

 

 

TOMAT ꞌPABLOꞌ F 
 

 
Tugevakasvuline sort. Hea maitsega 
tumepunane vili, mis kaalub 180-200g.  
 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

POKUSA 

Kõrgekasvuline, varajane Klassikaline 
kirsstomat, hea, kobaras on vilju hästi palju, 
mitte üleliia vürtsine, pisut sametine, kergelt 
magus . Võib kasvatada ka avamaal 

 

 

 



BLACK CHERRY 

 Varajane, kõrgekasvuline, 

tumedate mustjaspunaste 
viljadega magus kirsstomat, 
väga saagikas sort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJAJA 

Madalakasvuline, varajane 

Vili ümmargune, väike. Lihtne 

kasvatada. Võib ka rõdul. 

 

 

 



GOLDEN CHERRY- 

Kõrgekasvuline, kollane, varajane,  

viljakas viinamarja tomatisort. 
Kasvatatakse ka avamaal 

 

 

 

 

 

 

 

GOLDKRONE 

Kõrgekasvuline, varajane.  

Viljad kasvavad kobaratena.  

Võib ka avamaal kasvatada.  

Vajab toestamist 

 

 

 

 



GOLDEN KÖNING 

Kõrgekasvuline, varajane lihatomat. Vili 

kollane, õrnamaitsega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORANŽE 

Keskmiselt varajane, 
MADALAKASVULINE. Viljad 
aromaatsed, keskmise suurusega, 
sobib kasvatamiseks nii avamaal kui 
kasvuhoones 

 

 

 



TAIKO 

Kõrgekasvuline, keskvarajane, 

saagikas. 

Vili ovaalne, kollane. Kobaras võib 

olla kuni 15 tomatit. Vili 30-40 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

YELLOW PEARSHAPED 

 

 

Indetermimantne. Viljad 15-20 g, 
pirnikujulised. Dekoratiivne 

 

 

 



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 VF  

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.  



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 KOLLANE 

Potitomat, aeglase kasvuga 
kääbustomat 

Dekoratiivne 

 

 

 

 

 



TOMAT ꞌFUJI PINKꞌ F1  
 

Indeterminantne 
tugevakasvuline sort. 
Viljad on roosad, ümarad 
ja väga magusad ning 
kaaluvad 180-200 g. Väga 
hea säilivusega roosa 
tomatisort.  
Kasvukoht. Kasvuhoones 

 

 

 

 

 

 

TINY TIM 

Determinantne põõsassort rõdul ja 

aknalaual kasvatamiseks 

Talub jahedaid tingimusi, väga magus 

 

 

 



MAIKE 

Varajane, esimene viljakobar asub 7-

8 lehesõlmes ning järgmised 
harilikult 1 lehe tagant, 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 
 

 

 

 

 

MASKOTKA 

 

Kompaktne rõdul, aknalaual kasvatamiseks 

Erkpunane, magus 

 

 



TERMA 

Varajane madal. Spetsiaalselt 

avamaal kasvatamiseks aretatud, 
vili väike, kuni 50gr, lapikümar 
kuni ümar, sile, punane, kasvab 

suures kobaras. Vastupidav 
haigustele ja viljade lõhenemisele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM YELLOW 

 

Determinantne, kobartomat 

Sobib ka rõdul potitaimena, eemalda 
külgvõrsed 

 

 



TOM RED 

 

Determinantne, kobartomat 

Sobib ka rõdul potitaimena, 
eemalda külgvõrsed 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Varajane, esimene viljakobar asub 7-8 
lehesõlmes ja järgmised 1-2 lehe järel, 

esimesed 2 kobarat viljaderohked, 5-12 
vilja, vili punane, lapikümar, nõrkade 

ribidega, paljukambriline. 

Ei ole resistentne enamlevinud 
tomatihaiguste suhtes 
 

 



GOLDEN SUNRISE 

 

Kõrgekasvuline Tomatid on 
keskmise suurusega, tiheda 

viljalihaga, väga maitsvad. 
Kasvuhoone ja avamaa sort. 

 

 

 

 

 

 

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. 



AZTEK 

 

Rõdutomat, põõsassort 

Vili 15-20g 

 

 

 

 

 

 

 

BETA 

 

Madal, varajane, 
soodsa suve korral ka 

avamaal, põõsassort. 
Viljad keskmise 

suuruse ja ilusa 
kujuga, lihavad 

 

 



PICOLINO F1 

 

Varajane, läikivpunased viljad, 
30-40 g 

Põõsastomat 

 

 

 

 

 

 

GOURMANDIA F1 

Kõrge, tugevakasvuline 
haigustele (tubaka 
mosaiikviirus, vertitsilloos, 
fusarium 2, nematood) 
vastupidav. Saagikas, ühel 
varrel 6-7 kobarat. Suured 
200-250 grammised 'Härja 
süda' meenutavad 
teravatipulised lihakad 
tomatid. Väheste seemnetega 

pehme 'sulav' ja maitsev viljaliha. 

Taime 1-2 haru toestada, eemaldada nendelt külgvõrsed.  



 

HARILIK PAPRIKA AFRODITA 

Keskmiselt varajane, oranž 

 

VÜRTSPAPRIKA ( KIBEPIPAR) CAYENNE 

Keskvarajane, Vili valminult punane. Mida punasem, seda 

kibedam 

 

KIBE PIPAR POSEIDON 

 


