
 Sordiinfo pärineb seemnepakilt. 

 Taimede arv on sorditi erinev.  

 Taimed on suured, 2 ja 3-liitristes kottides, 

õitsevad. 

 Esimene saak on planeeritud jaanipäevaks. 

 Kuna mõne sordi taimi on vähe, siis soovitan 

oma valiku esimesel võimalusel broneerida. 

 Taimede transport kokkuleppel. 

 HIND: 3 eurot taim. 

 

Tellimus saata: sirjekera@hot.ee 

 

 

 

 

 

 

 

MADAL TOMAT 

1. POLBIG H  punane, vili 170g 

2. JAWOR – punane, vili 100 g 

3. BEKAZ F1 – punane, vili 125 g 

4. BETA – punane, vili 70 g 

5. SABALA – punane, vili 100 g 

6. BENITO F1 – punane, vili ploomikujuline 140 

g 

7. BETALUX – punane, vili keskmise suurusega 

8. MARMANDE – punane, vili keskmine, 

ribiline 

9. ORANŽEVÕI SLON (ORANŽ ELEVANT) (vene) 

– oranž, vili kuni 300 g, taim kuni 100 cm 

 

KIRSS-TOMAT 

1. RED CHERRY (PUNANE KIRSS) – punane 

2. POKUSA – punane 

3. BLACK CHERRY (MUST KIRSS) – 

mustjaspunased 

4. DUO – punane kollaste triipudega 

 

 

 

 

 

 

 

KÕRGE TOMAT 

1. PABLO F1 – punane, vili 200 g 

2. IKARUS – punane, vili 200 g 

3. BRUTUS – punane, viljad väga suured (kuni 

2 kg) 

4. HERODES – punane (härjasüdame-tüüpi), 

vili suur 

5. COSTOLUTO FIORENTINO – punane, ribiline, 

kuni 200 g 

6. MALINOVÕI SLON (ROOSA ELEVANT) (vene) 

– roosakas-punane, vili 400-500 g, 

kasvatada 1-varrelisena 

7. DE BARAO ROSE (ROOSA VAARAO) (vene) – 

roosakas-punane, ploomikujulised 90 g, 

säilivad kaua 

8. MONEYMAKER – punane, vili keskmine 

9. MARZANO – punane, paprikakujuline, vili 

110 g 

10. ACE – punane, vili 180 g 

11. CITRINA – kollane, sidrunisarnased viljad 

12. WHITE BEAUTY (VALGE) – valge tomat, vili 

kuni 300 g 
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PAPRIKAD 

1. MONTANA punane koonusjas. Taim 

madalakasvuline, kasvab ka õues 

2. TRAPEZ – punane, kandiline. Taim kuni 60 

cm, kasvab ka õues 

3. MARCONI – punane koonusjas 15-20 cm, 

taim kuni 75 cm 

4. BLAGODAR (vene) – punane, koonusjas kuni 

14 cm, taim 60 cm, võib ka avamaal 

5. EVA (vene) – punane koonus, väikesed 100 

g, taim 75 cm. Katte all kasvatamiseks 

6. PUNANE KOLPAK (vene) – punane koonus 

140 g, taim väga kõrge 130 cm 

7. PUNANE BOK (vene) – punane, kandiline, 

kuni 250 g, taim väga kõrge 150 cm 

8. HISPAANIA MAGUS (vene) – punane 

koonusjas 170 g, taim väga kõrge 150 cm 

9. LAMUYO H – punane, kandiline, vili 16 cm 

pikk 

10. FATIMA – punane kandiline, kuni 240 g 

11. GRANOVA – punane kuubikuline, taim 

kasvab ka õues 

12. AFRODITA – kollane kuubikuline 

13. OLIWIA – kollane koonusjas 

14. PUSZTAGOLD – kollane kuubikuline 

 

TŠILLID 

1. KORÄL – kaunad punased, väikesed ümarad, 

„kirsike“ 

2. JALAPENO – kaunad 5-7 cm, rohelised kuni 

punased 

3. LOMBARDO (MAHE) – väga mahe, kaunad 

pikad peenikesed, kortsus, punased. Taim 

kuni 80 cm kõrge 

4. POSEIDON – kaunad punased 

5. JALADURO – jalapeno-tüüpi, taim kõrge 125 

cm 

6. CHILUACLE NEGRO (PRUUN) – kaunad 

pruuni värvi, ümarad. Taim kuni 60 cm 

kõrge, võib kasvatada potis 

7. PADRON (ROHELINE) – kaunad rohelised, 

taim kuni 60 cm, võib kasvatada potis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


