KÖÖGIVILJASEEMNETE KATALOOG
KVALITEET USALDUSVÄÄRSUS TEENINDUS

SAKATA SEEMNE ETTEVÕTE on seotud kõrge väärtusega
köögiviljaͲ ja lillesortide aretuse, tootmise ja
turustamisega, mis võib luua lisaväärtust kõigile
toiduahela liikmetele, kasvatajatest kuni tarbijateni.
Meie loodud imeliste sortide hulgas on spargelkapsa
sort Parthenon F1 ja tomat Mini Star F1. Innovatsioonil
on meie ettevõtmistes keskne koht.

Uued võimalused
seemnetega ,misonloodud
inimeste,looduseja
tehnoloogiaabiga.
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2014. aastal alustas Sakata oma teist sajandit
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Meie meeskond on teie teenistuses.
Oma
põhitegevuses
juhindume
kliendi
rahulolust. Sakata teeb tihedat koostööd ja on
usalduslikes suhetes oma klientidega, et
arendada selget arusaamist turust ja meie
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Aasia lehtkultuurid
JOI CHOI F1

MISUUNA
x
x
x

x

x

Jaapani lehtnaeris, mis toodab
arvukalt lehti.
Lehevarred on saledad ja valged.
Lehed
on
kitsad,
sügavalt
lõhestunud, äärtest narmastunud ja
ei ole vürtsikad.
Misuuna on väga vastupidav
külmale, kuid teda võib koristada
kogu kasvuhooaja vältel.

x
x
x
x

Esimene
hübriidne
valgevarreline
hiina
lehtnaeris turul.
Aeglaselt
putkuv
ja
universaalne
nii
kasvuhoonesse kui ka avamaale.
Joi Choi F1-l on tumerohelised lehed
atraktiivsete kontrastsete valgete vartega.
Saab koristada 250 g suurusena, kuid
võib kasvatada kapalju suuremaks.
Kohaneb igal pool ja igal aastaajal, kus ja
millal O.P.PakChoi-d kasvatada saab.

CHU CHOI F1
Sarepta kapsasrohi
MUSRED
Märgatav parandus olemasolevatele sarepta
kapsasrohu sortidele intensiivsema täispunase
värvusega, mis areneb varakult isegi soojal
kasvuperioodil.
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x
x

x

Väiksem kui Joi Choi F1, 150-200
grammi, väga ilusad ja ühtlased pead.
Lisaks on ta keskmise vastupidavusega
putkumise suhtes, Chu Choi sobib
suviseks ja sügiseseks saagiks.
Tõstab toote väärtust, kui teda
pakendada koos rohelise rühma hiina
lehtnaeristega (Chingen Tsai).

Chingen Sai (Shanghai rühm)
MEI QING CHOI F1

YANG QING CHOI F1

x
x

x

x

See on turul esimene hübriidne roheliste vartega hiina lehtnaeris.
Mei Qing Choi F1 kasvatab väikesemad pead ning teda eelistatakse
tihedaks istutuseks ning noorelt koristamiseks.

x
x

.

Lehed on erksad, keskmised rohelised ja vars on heleroheline

x

Täiustatud rohelisevarreline kääbustüüp, erksa tumerohelise
lehevärvusega ja suurepärase põllul säilimise võimega.
Taime kuju on püstine ja kompaktne.
Yang Qing Choi F1 suurim eelis on tema suurepärane vastupidavus
putkumisele hooaja alguses.
Seda sorti saab kasvatada parasvöötme aladel kogu kasvuhooaja
vältel.

YOU QING CHOI F1
x
x
x
x

Uus Chingen Sai tüüp, kapsanuutri suhtes keskmise resistetsusega
(IR).
Väga ühtlane sort, tumeroheliste lehtedega ja hea vastupidavusega
lehetipu pruunistumisele.
Eriline omadus on väga püstine taimekuju, mis muudab pakkimise
lihtsaks ja tööjõusõbralikuks.
Väga atraktiivne, kuna säilib põllul üsna pikalt, You Qing Choi
saab kasutada nagu Mini-paksoid või koristada 200-250 g
suurusena.

SC8-104 F1
x
x
x

Atraktiivne Mini-paksoi roheliste varte ja kergelt tumedamate
lehtedega.
Varajane küpsemine.
Võib istutada tihedamalt.
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Punapeet

TahTsai
ROMANOV F1
x
x
x

Suured säravad tumevioletsed peaaegu musta
värvi viljad 22-25 X 4 cm ja 200-250 g.
Väga hea saagikusega.
On pika koristusajaga.

x

Sobib müümiseks ka noorte taimedena

.

AISAKI F1

RODINA F1

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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Tah Tsai tüüpi, koristamiseks 125-250 g peadena.
Soovitatakse suviseks ja sügiseseks koristuseks.
Taimel on väga helerohelised varred ja tumerohelised
lehed.
Taime kuju on püstine.
Võib koristada Mini-Tah Tsai-na, kui kasutada
tihedamat istutust.
Üsna vastupidav soojades ja kuumades tingimustes.

x

Keskvalmiv sort.
Silindrilise kujuga juurikad, taim jõulise kasvuga.
Tema peamised iseloomulikud tunnused on suur saak ja
sügavpunane juurika värvus.
Rodina F1sobib viilutamiseks ja on hea säilivusega.

Punapeet
CARDEAL F1

GOLDEN EYE

x
x
x

x
x
x

x

Golden Eye´l on erekollane kuni kuldne
juurikas.
Juurikad on väga ühtlased, siledad ja
kerajad. Pealsed ja peajuur on keskmise
suurusega.
Keskmise kuni hilise valmimisajaga sort.
Lehed on keskmise pikkusega ja
helerohelised.
Golden Eye juurtel on vähe vööte või
puuduvad need üldse. Tal on mahe ja
magus maitse.
Suurepärane värskele turule, koduaeda ja
spetsialiseeritud turgudele.

x
x

x

KESTREL F1
x

x

x

x

x

Kestrel
F1
on
kesk-hilise
valmimisajaga sort. Tal on ühtlased
kerajad juured, täiustatud pealsed ja
peenike peajuur.
Hübriidi jõulisus annab Kestrel´ile
varajase ja ühtlase kasvu, mille
tulemuseks on suurepärane saak ja
kõrge üldine kvaliteet.
Kestrel F1 sobib kasvatamiseks nii
beebi-peediks kui ka töötlemiseks
hooaja põhitoodanguna.
Pealsed jäävad püstisteks ja terveteks,
mis annab optimaalse saagi ja hea
välimuse kimpudes.
See sort on väga hinnatud oma kõrge
suhkrusisalduse ja hea säilivuse tõttu.

Cardeal on varajase kuni keskmise
valmivusajaga sort.
Ta on jõulise kasvuga ja püstiste
lehtedega.
Sellel sordil on äärmiselt kõrge
suhkrusisaldus ja ta sobib väga hästi
beebi-peediks.
Cardeal F1 sobib kasutamiseks nii
värskelt kui ka töötlemiseks ja ta on
väga hea säilivusvõimega.

RED HAWK F1
x

x

x
x

Red Hawk F1 on varajane sort, millel
on ühtlased keraja kujuga ja ilusa
tumepunase värvusega juured.
Red Hawk F1-l on suur suhkrusisaldus
ja ta sobib nii beebi-peediks kui ka
tavapäraseks värskelt turustamiseks ja
töötlemiseks.
Taim on jõulise kasvuga ning pealsed
jäävad püstisteks.
Vaatamata tema varajasusele, on Red
Hawk F1 hea säilimisvõimega. Tänu
oma jõulisusele, kohanemisvõimele ja
kiirele kasvule on Red Hawk F1
esiletõusev sort mahekasvatuses.
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Spargelkapsas
GREEN MAGIC F1

EOS F1

x

x

x

AQUILES F1

x

Green Magic on väga varajane sort,
kasvuperioodiga 65-70 päeva alates
ümberistutamisest ja sobib väga hästi
kuumadesse tingimustesse.
Tal on värskelt turustamiseks ideaalse
kuju ja värvusega õisikud. Pead
kaaluvad 350-500 g.
Ei soovitata
tingimustes.

istutada

x
x
x

külmades

CHRONOS F1
x

x

x

x
x
x
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Aquiles
F1on
väga
varajase
valmivusega sort, kasvuperiood 65 –
70 päeva alates ümberistutamisest.
Taimed on kompaktse kasvukujuga ja
siledate
tugevate
kuplikujuliste
peadega, mis on heledamad kui Green
Magic´ul.
Aquiles F1 on erakordselt vastupidav
kasvupunkti hävimisele. Sobib kõige
varajasemaks külviks. Pead kaaluvad
350-500 g.
On ideaalne ka „mini peadena“
turustamiseks, kui istutada tihedalt.
Varajase
külvi
korral
esineb
enneaegset õitsemist väga harva.
Aquiles F1tahab palju lämmastikku,
piisavalt vett ja head mulda.

x

x

x
x

x
x

Chronos F1 on kompaktne taim ning
tal on kõrge sile kuppel. Pea kaalub
400-600 g.
Kasvuperiood on 65-70 päeva alates
ümberistutamist, tavaliselt üks nädal
kiirem kui Parthenon.
Taime kuju on püstine, väga väheste
kõrvalharudega.
Chronos´el on värske turu jaoks
ideaalne sinakasroheline värvus ja hea
pea kuju.
Sobib ka suure istutustihedusega
kasvatamiseks.
Chronos sobib hilissuviseks ja
sügiseseks saagiks.

Eos on uus spargelkapsas kevadiseks
ja sügiseseks saagiks.
See sort on üsna vastupidav
kasvupunkti hävimisele.
Õisik on tumeroheline ja peente
õiepungadega ning kaalub 400-600 g.
Taim
suudab
kasvatada
suuri,
kuplikujulisis päid. Kõrvalharusid
tekib vähe.

MARATHON F1

TRITON (BC10544) F1

x
x

x

x

NAXOS F1
x
x

x

x

x

x
x

Turu standardsordina on Marathon F1 kaasatud
paljudesse spargelkapsa programmidesse tänu tema
kohanemisvõimele ja kasvatamise lihtsusele.
Teda kasvatatakse laialdaselt supermarketite jaoks,
kuid ta suudab kasvatada ka suuremaid õisikuid
töötlemiseks.
Marathon on mitmekülgne sort, mida saab kasvatada
pika kasvuhooaja vältel, kaasa arvatud ületalve
külvid.
Kasvuperiood on 75-80 päeva alates ümberistutamist.
Optimaalne kvaliteet saadakse varaseimast külvist
(juuni saak) ja mai külvist (septembri-oktoobri saak).

x
x

x

See uus sort sobib koristamiseks suve
lõpus ja sügisel.
Natuke varajasem kui Parthenon.
Pea on väga kupelja kujuga ja võib
muutuda väga raskeks, kui kasvatada
sama taimevahega nagu tööstussorte.
Nagu Parthenon´i, saab ka seda sorti
kasutada nii värskelt turustamiseks kui ka
töötlemiseks.

Naxos F1 sobib suviseks saagiks.
Kasvuperiood on 75-80 päeva alates
ümberistutamist.
Pead
on
tumerohelised,
kuplikujulised
ja
peente õiepungadega ning kaaluvad
400-600 g.
Ta on kõige kuumataluvam sort turul
ning tal on väike õõnes vars.
Tugevakasvulise taimena kasutab
Naxos
F1väga
efektiiveselt
lämmastikku ja kasvab hästi nii
keskmisel kui ka kuumal suvel.
Naxos F1annab head saaki ka
mahekultuurina
suviseks
saagiks
kasvatades.
Ei soovitata varajaseks külviks.
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PHAROS F1

PARTHENON F1

x

„Parim saak ja kvaliteet nii
turustamiseks kui ka töötlemiseks“

x

x
x

Seda sorti kasutatakse peamiselt
varajaseks suviseks saagiks, valmib
80-85 päeva alates ümberistutamist
varaseima külvi puhul ja 70-75 päeva
alates ümberistutamist kevadise külvi
korral.
Pharosel on keskmise suurusega,
tugevad ja ilusa värvusega pead, mis
kaaluvad 400-600 g.
Hea
põllulsäilivus
tänu
tiheda
struktuuriga õiepungadele.
Pharos on vastupidav kasvupunkti
hävimise suhtes.

x

x
x

x
x

x

värskelt

Parthenon F1 on täiustatud Marathon, kuid 4-5 päeva
hilisema valmimisega. Kasvuperiood 80-85 päeva
alates ümberistutamist.
Parthenon F1-l on turuliidri positsioon.
Juhtiv sort nii värskelt turustamiseks kui ka
tootmisesse. Parthenon´il on rasked ja kompaktsed
kuplikujulised pead.
Õiepungad on väikesed, sügavrohelised ja väga
ühtlased. Jõulise kasvu ja juuresüsteemiga.
Parthenon on üsna vastupidav stressile ja kasutab
lämmastikku efektiivselt; pähikutel on lühikesed
varred ja väga ühtlased ja sügavrohelised õiepungad.
Põhjapoolkeral saab Parthenon´i koristada suvest kuni
kasvuhooaja lõpuni.

SAMSON F1
x
x

x
x

x
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Hiline sort, valmib 10-15 päeva pärast Marathon F1de, koristamiseks oktoobris-novembris.
Pead on tihedad kupeljad, tumerohelised ja väga
peenikeste õiepungadega, mis annab suurepärase
põllul säilimise võime, eriti külmades tingimustes.
Samson F1 kasvatab suured pead (500-800 g) ilma
kvaliteedi languseta.
Taimed on tugeva kasvuga, kuid suhteliselt
kompaktsed.

.

See sort säilib väga hästi külmades tingimustes

SORDID
AQUILES F1

Kasvuaeg
Saagi(päevi istutamisest) periood
65 - 70
Kevad

GREEN MAGIC F1

65 - 70

CHRONOS F1

65 - 70

EOS F1

67 - 72

Suvi /
sügis
Sügis

75 - 80

Kevad
(Sügis)
Suvi

MARATHON F1

75 - 80

Kogu kasvuhooaeg

TRITON F1

78-83

NAXOS F1

PHAROS F1

80 - 85

PARTHENON F1

80 - 85

SAMSON F1

95 - 100

Suvi/
Sügis
Kogu kasvuhooaeg
Suvi /
sügis
Sügis

Taime kuju
Kompaktne

Pea
Värvus
Kuju
Keskmineroheline½ kupeljas

Õiepungad

Kaal (g)

Peened

350 - 500

Peened

Omadused

Kompaktne

Keskmine roheline

350 - 500

Kõrge vastupidavus kasvupunkti hävimisele, kasvatades
kevadiseks saagiks.
Hea kuumataluvus

Kompaktne

SinakasͲrohelineKuplikujuline Keskmiseltpeened 400 - 600

Vägatihedad/raskedpead,sobibtihedaltistutamiseks.

Kompaktne
Tugev
Tugev
Keskmise
tugevusega
Tugev
Tugev
Tugev

Tumeroheline

½ kupeljas

Kuplikujuline

Keskmised

400 - 600

Tekib vähe kõrvalharusid.

Kuplikujuline

Peened

400 - 600

Vägavastupidavkuumale;istutamiseksmaikeskelt
kuni juuni keskpaigani.

½ kupeljas

Peened

350 - 500

Suure kohanemisvõimega

Tumeroheline

Kuplikujuline

Peened

400 - 600

Keskmine roheline

Kuplikujuline

Väga peened

400 - 600

Kuplikujuline

Väga peened

400 - 600

Tumeroheline
Keskmine roheline

Sügavroheline
Keskmine roheline

½ kupeljas

Peened

500 - 800

Värskelttarbimiseksjatöötlemiseks
Kõrgevastupidavuskasvupunktihävimisele
ja silmapaistva pea kvaliteediga.
Parimpeakvaliteetniivärskelt tarbimiseks
kuikatöötlemiseks
Väga vastupidav külmale
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Roheline sibul
YODA F1
x
x
x
x
x

KATANA F1

Väga ilus tumeroheline värvus ja püstine kasvukuju.
Ta on väga ühtlase ja kiire kasvuga.
Lihtne koorida ja töödelda, saab kasvatada kevadest sügiseni.
Selle hübriidi üks tähtsamaid eeliseid on nõudmistele
vastavate kasutuskõlblike taimede kogusaak.
Hea põllulsäilivusvõime, seisab väga sirgelt ja on
puhasvalge varrega, mida on kerge koorida.

x

Long White
Koshigaya

Keskmiselt tumeroheline lehestik ja väga
sirge vars.
Sellel sordil on hea vastupidavus külmale,
kuid saab hästi hakkama ka soojemates
tingimustes.
Ühtlane ja tugev kasv. Hea vastupidavus
lehetipu pruunistumisele.

x

x
Galactic F1

LONG WHITE
KOSHIGAYA
x
x
x

GALACTIC F1
Katana F1

x

x

Püstise kasvukujuga ja tugev tumeroheline
lehestik ning puhasvalge vars.
Teda on kerge koorida ja kerge põllult üles võtta.
Tänu hübriidi ühtlikkusele ja keskmiselt kiirele
kasvule annab Galactic F1 külvihooajale hea
alguse.
Galactic F1-l on hea külmataluvus.

x

Sort sobib varakevadest kuni varasügiseni.

x
x
Yoda F1

Kevadiseks, suviseks ja sügiseseks saagiks.
Hea vastupidavus külmadele tingimustele.
See sort on väga hea saagikusega ja väga
hinnatud maitse ja kvaliteedi poolest.

TOTEM
x

Sellel sordil on suurepärane põllulsäilivuse võime ja
teda saab kasvatada kõikjal Euroopas.

x
x

Lehestik tumeroheline ja hea pikkusega vars.
Jääb sirgeks ja ei moodusta sibulat. Totem on
väga ühtlane ja vastupidav lehetipu
pruunistumisele.

x

Kerge koorida ja koristada.
Totem

12

Kapsad
Valged ümarad
NOZOMI F1

ELISA F1
x
x
x

x
Atraktiivne ja varaseim hübriid turul, kasvuperiood 50-55
päeva alates ümberistutamisest.
Sellel valgel ümaral sorditüübil on tumeroheline värvus ja
ta annab häid tulemusi kile või katteloori all.
Suurepärane magus maitse. Saab kasutada ka mini-peade
kasvatamiseks. Sobib värskelt tarbimiseks ja tööstusesse.

x
x

x
x

Kasvuperiood 55-65 päeva alates ümberistutamisest, kuulub
Sakata varajase kapsa valikusse.
Pea kaalub 1,0-1,5 kg.
See varajane mitmekülgne sort on populaarne oma
suurepärase põllulsäilivuse ja lõhenemisele vastupidavuse
tõttu.
Ühtlane suurus ja turustatavate peade suur osakaal muudab
selle sordi tööstusele atraktiivseks.
Tänu keskmiselt säravrohelisele värvusele ja heale maitsele
sobib köögivilja toorsalatitesse.

CANDISA F1
x
x

x
x

Kapsasordid, mis on tuntud
suurepärase maitse ja
tekstuuri poolest.

x

Täiustatud Elisa F1 tüüpi sort, mis valmib 7-10 päeva hiljem.
Candisa F1 on tõestanud paljude uuringute ja kaubandusliku
tootmise käigus, et pakub suurepärast kvaliteeti kogu
suveperioodi jooksul.
Sobib ideaalselt kasvatamiseks 0,8-1,5 kg kompaktsete
peadena.
Saab kasutada ka beebi-kapsa tootmiseks. Väga hea sisemine
kvaliteet koos eriti lühikese sisevarrega. Ülimalt magusa
maitsega.
Saab külvata korduvalt, et saada saaki alates juulist kuni
varasügiseni.
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Kapsad
Valged ümarad
MONALISA
STONEHEAD F1
x
x
x

Atraktiivne, ühtlane ja usaldusväärne.
Sobib hästi korduvateks külvideks.

x

Saab hästi hakkama soojades tingimustes

x
x
x
x

.

CHARMANT F1
x
x
x
x

*DAT: Days After Transplanting.
14

Charmant F1 on varajane suvekapsas, kasvuperiood 60-75
päeva alates ümberistutamisest. Pea kaalub 1,0-2,0 kg.
Ülipikk saagiperiood ja seetõttu väike koristamisrisk.
Resistentne Fusariumi suhtes ja väga vastupidav tipulehe
pruunistumisele.
Sobib kasutamiseks köögivilja toorsalatites.

Uus Primo tüüpi kapsas, saak juulist kuni oktoobrini,
kasvuperiood 70-75 päeva alates ümberistutamisest.
Monalisa on väga ühtlane ja atraktiivne ümara peaga kapsas.
Pead kaaluvad 1,0-1,5 kg.
Peal on lühike sisevars ja ilus tumeroheline värvus.
Põllulsäilivus on hea.
Sort on haigustele vastupidav ja suurepärase maitsega.

SUPREME VANTAGE F1
x
x
x
x
x

GRANDSLAM F1

Väike kuni keskmine kompaktne sort.
Kasvuperiood 70-75 päeva alates ümberistutamisest.
Pead kaaluvad 1,5-3 kg, keskmiselt säravrohelise
värvusega.
Ideaalne värskelt turustamiseks ja suurele turule. Sobib ka
värskeks salatiks.
Hea põllulsäilivusega.

x

Grandslam F1 on väga mitmekülgne sort, tugevate
taimedega,
vastupidav
stressile
ja
kuumadele
kasvutingimustele. Tal on väga hea põllulsäilivus erinevate
klimaatiliste tingimuste korral.

x

On keskvalmiv kapsas, kasvuperiood on 85-90 päeva alates
ümberistutamisest, pea suurus 3-5 kg ja sinakasroheline
värvus annab sellele sordile head eelised värskel turul.

x

Lisaks on Grandslam F1 suurepärane kapsas hapendamiseks
ja on hiljuti tunnistatud väljapaistvaks sordiks Kesk-Euroopas
ja Balkani maades.

MONROO F1
x

x

Suurepärane sort värskelt turustamiseks. Atraktiivne
sügavroheline värvus, 1,5-2,5 kg pead, suurepärase maitsega
ja pehme struktuuriga.
Kasvuperiood 80-100 päeva alates ümberistutamisest,
resistentne Fusarium´i suhtes, ideaalne suvelõpu ja
sügiseseks saagiks Põhja- ja Ida-Euroopas.

15

Kapsad
Valged ümarad
TENACITY F1

FIGHTER F1

x

x

x

x

x

Kasvuperiood 95-110 päeva alates ümberistutamisest, head 36 kg kaaluvad pead, magusa maitsega ja suurepärase
säilivusega.
Seda sorti soovitatakse ümberistutamiseks mai lõpust põhja
laiuskraadidel ja on keskmiselt resistentne (IR) kapsalehesoonte bakterioosi suhtes.
Sobib hapukapsaks Ida-Euroopa turgudel. Ideaalne
koristamiseks oktoobris hapukapsatööstustele, peadel on
õhukesed ja lamedad sisemised kihid ja lühike sisevars.
Saab hoida enne hapukapsa valmistamist kuni 3 kuud külmas
hoidlas.

x
x
x
x

CORONET F1
x

x

x
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Kasvuperiood 110-120 päeva alates ümberistutamisest,
kuulub varaseimate säilituskapsaste sortide hulka,
võimaldades teist saaki põhja laiuskraadidel.
Ta on muljetavaldava põllulsäilimisvõimega, mis tagab hea
turustatava saagi. Tugev taim ja juuresüsteem, püstine taime
kuju ja ühtlane valmimine.
Väga ümmargune ja sügavrohelise sisemise värvusega pea.
Sobib nii kõikuvate säilitustingimustega hoidlasse kui ka
külmas säilitamiseks.

Fighter F1 on hiline säilituskapsas, kasvuperiood umbes 120140 päeva alates ümberistutamisest.
Kasvukuju on püstine, suurte välimiste lehtedega,
heleroheline pea ja kõrge peaasetus.
Fighter F1 eelistab viljakaid muldi; sobib säilitamiseks.
Pea kaal 3-4,5 kg.
Saab kasutada ka hapenduseks, mis koos hea säilivusvõimega
võimaldab toota hapukapsast pärast mitmeid kuid säilitamist.

Savoia ja pool-savoia kapsad
ARCTICUS F1

CASERTA F1

x

x

x

Hilisem sort Sakata valikust, valmib 130-140 päeva alates
ümberistutamisest. Pea kaal 1,5-2 kg, sobib pikaks
säilitamiseks.
Sisemine struktuur on üsna kompaktne, sirgete kihtidega.

x

Caserta F1 kasvuperiood on umbes 100-120 päeva alates
ümberistutamisest ning pead on väga tihedad, tumedad ja
ühtlased.
Pea kaalub umbes 1,0-1,5 kg, kuid sort sobib ka beebi-kapsa
tootmiseks, seoses tema väga varajase peamoodustumisega.

ZYKLOP F1
x
x
x

Suurepärane sisemine struktuur ja kvaliteet
hapendamiseks.
Lehed on pikad, sirged ja õhukesed ning sisevars on
üsna lühike.
Kasvuperioodiga 85-90 päeva alates ümberistutamisest
sobib varasügiseseks saagiks.
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Punased
kapsad
RED JEWEL F1
x
x

RED GARNET F1
•

Kasvuperiood
70-80
päeva
alates
ümberistutamisest, pea kaal 1,0-1,5 kg.
Sobib ka mini-kapsa tootmiseks tänu oma väga
ümarale peakujule ja punasele värvusele väga
varajases staadiumis.

•
•
•

Hiline punane kapsas, kasvuperiood 125-135
päeva alates ümberistutamisest.
Väga hea säilivusega.
Ovaalsed pead kaaluvad sõltuvalt
istutustihedusest 2,0-3,5 kg.
Väga hea sisemise kvaliteediga ja atraktiivse
punase värvusega sort.

CAPE HORN F1
VARNA F1
x

x

Varna F1 on hiline kompaktne punane
kapsas, poolpikliku peaga, mis kaalub 2,03,0 kg. Kasvuperiood 110-120 päeva alates
ümberistutamisest.
Sügav-purpurpunase värvusega ja ilusa
välimusega,
sobib
säilitamiseks
ja
hilissügiseseks
saagiks
põhja
laiuskraadidel.

Cape Horn F1 on kõige esimene F1 hübriidne
teravatipulise kapsa sort, mis pani alguse
teravatipulise kapsa turule kogu maailmas.
x
x
x
x
x
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Turu standardsort, peamiselt kasvatatakse
kasvuhooaja alustamiseks ja lõpetamiseks.
Kasvuperiood umbes 50-65 päeva alates
ümberistutamisest.
Hea vastupidavus külmale ja enneaegsele
putkumisele. Lühike sisevars.
Kaal jääb vahemikku 0,8-1,4 kg,
suhteliselt pikk kasvatushooaeg.
Cape Horn F1 on väljapaistva maitsega ja
pehme tekstuuriga.

Lapikümarad
kapsad

Salati kapsas
SUNNY F1

ATLAS Nq70 F1
x

x

x

x
Tõenäoliselt parimate
maitseomadustega, mida üks valge
peakapsas pakkuda võib. Tüüpilise
Jaapani lapikümara peakujuga sort.
Kasvuperiood 70-85 päeva alates
ümberistutamisest ja kaalub 1,02,0 kg.
Pakub ülimat maitseelamust - õrn,
magus maitse ja pehme tekstuur.

x
x

x

Sunny F1

SATURN Nq45 F1
x

x
Atlas nq70 F1

Nagu Atlas n ࡈ 70 F1, on ka Saturn F1
delikatess-kapsas, millel on sarnane kuju
ja maitseomadused.
Kasvuperiood
80-90
päeva
alates
ümberistutamisest,
natuke
raskemate
peadega, mis kaaluvad 1,5-2,5 kg.

SWEETY F1
x
x
x
x

x
x

Kapsasordid, mis on tuntud
suurepärase maitse ja
tekstuuri poolest.

See lapikümar kapsas on kasvatamiseks
üksnes soojades (märg või kuiv)
tingimustes.
Kasvuperiood umbes 70-75 päeva alates
ümberistutamisest.
Keskmiselt roheline pea, lühike sisevars.
Sõltuvalt taimede istutustihedusest suudab
kasvatada 1,5-2,5 kg kaaluva pea.
Sunny´l on kõrge resistentsus Foc:1
(fusarioosne närbumistõbi) suhtes ja omab
head vastupidavust kuumale.

SENNEN F1
• Sennen F1 on ümara peaga täiustatud
maitsega pool-savoia kapsas. Sobib
värsketesse köögiviljasalatitesse.
• Pead võib koristada alates 0,6 to 1,5
kg, krõmpsuva tekstuuriga ning magusa ja
vürtsika maitsega.
• Sennen F1 kuulub kõige paremini
katteloori all ületalve kasvatamisega
kohanenud sortide hulka parasvöötme
piirkonnas.
• Väga populaarne sort Jaapanis, kus see
kapsas koristatakse kevadhooaja
tähistamise ajal; kuid sort sobib ka
suviseks ja sügiseseks koristamiseks
põhjalaiustel.

Lapikümar kapsas sügiseseks saagiks.
Sweety on vastupidav sügise külmadele ja
märgadele tingimustele.
Kasvuperiood on umbes 85-90 päeva
alates ümberistutamisest.
Sõltuvalt
istutustihedusest
ja
kasvutingimustest võivad pead kaaluda
2,0-3,0 kg.
Tumerohelised lehed ja värsked-rohelised
pead.
Lehed on natuke lainelisemad kui Atlas n ࡈ
70 F1.

ERISTUVAD ORIGINAALSE KUJU, SUUREPÄRASE
MAITSE JA TEKSTUURI POOLEST.
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SORDID

Valmimine

Saagiperiood

(istutamise päevadest)

Pea

Resistentsus

Omadused

ELISA F1

50 - 55

Varakevad

CANDISA F1

55 - 60

Kevad

0.8 - 1.5

Tumeroheline

Varajane ja maitsev kapsas kevadiseks saagiks

NOZOMI F1

55 - 65

Kevad

1.0 - 1.5

Heleroheline

Tihedad ühtlased pead kevadiseks saagiks

STONEHEAD F1

65 - 70

Suvi / sügis

0.8 - 1.5

Tumeroheline

CHARMANT F1

60 - 75

Suvi / sügis

1.0 - 2.0

Tumeroheline

Foc: 1

Vastupidavus kuumale, suviseks saagiks

MONALISA F1

70 - 75

1.0 - 1.5

Tumeroheline

Foc: 1

Hea põllulsäilivuse võime ja hea maitse

Foc: 1

Väga atraktiivne ja terve

Suvi

Värvu
Heleroheline
s

haiguste suhtes (HR)

Kaal(kg)
0.5 - 1.0

Varaseim, parim maitse

Vastupidavus kuumale, suviseks saagiks

SUPREME
VANTAGE F1

70 - 75

1.5 - 3.0

Keskmine roheline

MONROO F1

80 - 100

Sügis

1.5 - 2.5

Tumeroheline

GRANDSLAM F1

85 - 90

Sügis

3.0 - 5.0

Keskmine roheline

Foc: 1

TENACITY F1

95 - 110

Sügis

3.0 - 6.0

Keskmine roheline

Foc: 1

Suured pead hapendamiseks/värskelt tarbimiseks

CORONET F1

110 - 120

Sügis

2.5 - 3.0

Tumeroheline

Foc: 1

Atraktiivsed ja ühtlased pead, sobivad säilitamiseks

FIGHTER F1

120 - 140

Sügis

3.0 - 4.5

Heleroheline

Foc: 1

ARCTICUS F1

130 - 140

Sügis

1.5 - 2.0

Keskmine roheline

ZYKlOP F1

85 - 90

Sügis

3.0 - 5.0

Keskmine roheline

CASERTA F1

100 - 120

Sügis

1.0 - 1.5

Tumeroheline

RED JEWEL F1

70 - 80

Suvi / sügis

1.0 - 1.5

VARNA F1

110 - 120

Sügis

2.0 - 3.0

Tumepunane

RED GARNET F1

125 - 135

Sügis

2.0 - 3.5

Punane

CAPE HORN F1

50 - 65

Kogu kasvuhooaeg

0.8 - 1.4

Keskmine roheline

ATLAS Nq70 F1

70 - 85

Kogu kasvuhooaeg

1.0 - 2.0

SATURN Nq45 F1
SUNNY F1
SWEETY F1
SENNEN F1

Suvi / sügis

Kiirekasvuline ja raske

Parim põllulsäilivus külmades tingimustes

Suured pead säilitamiseks
Kompaktsed tumerohelised pead pikaks säilitamiseks

Foc: 1

Tihe pea hapendamiseks või värskelt tarbimiseks
Saab koristada ka väikeste peadena

Intensiivne punane

Atraktiivsed pead, saab koristada ka väikeste peadena
Foc: 1

Sobib ka säilitamiseks
Väga atraktiivne ja saagikas sort, ilusa värviga
Väga maitsev sort, lai kasvuhooaeg

Heleroheline

Väga maitsev sort, lai kasvuhooaeg

80 - 90

Suvi

1.5 - 2.5

Keskmine roheline

Foc: 1

Väga maitsev kapsas

70 - 75

Suvi

1.5 - 2.5

Tumeroheline

Foc: 1

Kõrge kuumataluvus ja suurepärane maitse

2.0 - 3.0

Tumeroheline

85 - 90
70 - 80

Hilissuvi/ sügis
Kevad*

0.6 - 1.5

Keskmine roheline

HR = Kõrge resistentsus – Foc: 1: Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans
*Sennen F1 tuleb rannikualadel sügisel avamaale ümberistutada siis, kui ei esine tõsiseid külmi, täpsemate juhiste saamiseks, palume võtta ühendust Sakata esindajaga Eestis.
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Suurepärane maitse
Väga maitsev kapsas

Porgand
KORRIGAN F1
x
x
x
x

Korrigan F1 on keskvarajane magusamaitseline Nantes-tüüpi sort.
Silindriline kuju, väga hästi teritunud ja hästi värvunud.
Saab turustada värskelt pakituna ja ka kimbuna.
Tugevakasvuline ja vastupidav ennakõidumise suhtes. Annab head saaki.

SORT
KORRIGAN F1

Tüüp
Nantes
Juure pikkus
18 - 20 cm

Varajasus
keskvarajane
Kasutamine
Värskelt
pakendatud

Juure kuju
Silindriline, hästi teritunud
Eriomadused
Hea saak, tugevakasvuline ja
vastupidav ennakõidumisele
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Lillkapsas
CONSEPT F1

KASTOR F1

x
x

x

Concept F1 on väljapaistev kevade, suve ja varasügisene sort.
Ta loob uue standardi välimusele, õisiku tihedusele, saagile ja
maitsele.
Ta on valitud, et ületada supermarketi kvaliteedinõudeid, mis
kehtivad I klassile.
Kasvuperiood 85-90 päeva alates ümberistutamisest.
Concept F1-l on parandatud vastupidavus ekstreemsetes
tingimustes.

x
x
x

x
x

ATALAYA F1
x

x
x
x
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Sobib külvamiseks oktoobris (saak alates juuni keskpaigast
kuni juuni lõpuni), ja juuni-juuli istutus varasügiseseks
saagiks. Kasvuperiood 90-95 päeva alates ümberistutamisest.
Hästi kaitstud õisik tihedate pähikutega, ideaalne
töötlemiseks ja eelpakendamiseks.
Keskmine kuumataluvus lisab kindlustunnet soojadel
septembri/oktoobri perioodidel.
Pea kaal 1-1,5 kg.

See sort on peamiselt hinnatud pähikute kasvatamise
poolest.
Väga ühtlane ja hästi kaitstud õisik.
Keskmine vastupidavus lehetipu pruunistumisele.

CASHMERE F1

KARNEVAL F1

x

x

x
x
x
x

Varajane sort, kitsad, kõrged püstised taimed, püstiste
kattelehtedega.
Kasvuperiood 70-75 päeva alates ümberistutamisest.
Õisik on tihe, puhasvalge ja hästi kaitstud.
See on hea kompromiss varajase valmimise ja häst kaitstud
õisiku vahel.
Ideaalne värske turu jaoks.

x
x
x
x

Kõige paremini sobib varajaseks istutamiseks kevadel ja
sügiseseks saagiks.
Seda sorti tuleks kasutada värskel turul, kui vajatakse
väikeseid õisikuid.
Karneval F1 võib kasvada kuni 1 kg.
Tal on väga ilus valge kuplikujuline õisik, mis on tugev ja
hästi kaetud.
Kasvuperiood 75-85 päeva alates ümberistutamisest.

TROFEO F1
x
x
x
x
x

Pika
kasvuajaga
sort:
140-150
päeva
alates
ümberistutamisest.
Optimaalne valmimisperiood augustis ümberistutamise
korral on detsember kuni jaanuar.
Taim on jõuline ja püstine.
Pead on hästi kaetud korralike kattelehtedega.
Õisikud on kõrge kvaliteediga, tihedad ja valged.
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SORDID
CASHMERE F1
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Päevi alates
ümberistutamisest
70 - 75

Koristusaeg

Õisiku kaitse

Kevad & varasügis

Keskmine

KARNEVAL F1

75-85

CONCEPT F1

85 - 90

ATALAYA F1

90 - 95

Sügis

KASTOR F1

90 - 100

Sügis

TROFEO F1

140 - 150

Varakevad ja varasügis
Suvi & varasügis

Sügis ja varatalv

Keskmine
Keskmine kuni tugev
Keskmine kuni tugev

Lehe kasvutugevus
Keskmine
Keskmine
Keskmine kuni tugev
Keskmine kuni tugev

Tugev

Tugev

Tugev

Tugev

Hiina ehk pekingi kapsas
YUKI F1
x
x
x

KISEKI F1 (CC10682)

Sakata kõige müüdavam sort. Keskhiline sort (65-70 päeva alates
ümberistutamisest) sobib suviseks ja sügiseseks saagiks.
Pead on suured silinderja kujuga ja kaaluvad 1,5 – 2,5 kg (sõltuvalt
istutustihedusest), pealt tumerohelised ja seest valged/helekollased.
Suurepärase säilivusvõimega ja kõrge resistentsusega mõnede kapsanuutri
rasside suhtes.

x
x
x
x

Uus Hiina kapsas Kiseki sobib saagiks suvest sügiseni otse
põllult, kuid saab kasutada ka säilitamiseks.
Silinderja kujuga, pea kaal 1,3 – 1,8 kg.
Seest kollane, pealt tumeroheline; värske roheline värvus
püsib pikka aega säilitamise perioodi jooksul.
Kõrge resistentsus mõne kapsanuutri rassi ja kapsaebajahukaste suhtes.

RICHI F1
x

x
x

x
x

See sort on lühike, tünja kujuga, lühikese sisevarrega ja
seest tihedalt täidetud. Pea on väljast keskmiselt roheline
ja seest säravkollane.
Pea kaal varieerub 1,0 – 2,0 kg, sõltuvalt aastaajast ja
tihedusest.
Richi F1 on väga vastupidav putkumisele, lehetipu
pruunistumisele ja füsioloogilisele häirele, mis põhjustab
musti täppe lehetedel, võimaldades pikka hooaega.
Hea säilivusega.
Kasvuperiood 65 – 75 päeva alates ümberistutamisest.
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NATSUKI F1

SUTEKI F1

x

x

x
x
x
x

See on tõeline mini Hiina kapsas, mida saab koristada suvel
ja sügisel.
Sõltuvalt istutustihedusest kaaluvad pead 125 – 200 g, kuid
võib kasvatada ka 1000 g pead.
Sellise kasvatuse puhul võib kasvuperiood varieeruda 5 ja 8
nädala vahel alates ümberistutamisest.
Atraktiivne, värske roheline värvus.
Üsna vastupidav lehetipu pruunistumise suhtes ja
füsioloogilisele häirele, mis põhjustab musti täppe lehetedel.

x

x
x
x

TABALUGA F1
„Tumerohelised pead värskele turule“
x

x

x
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Keskvarajane silinderja kujuga sort. Silmapaistev visuaalne
kvaliteet: väga tumeroheline väline värvus ja seest
säravkollane.
Üsna vastupidav füsioloogilisele häirele, mis põhjustab musti
täppe lehetedel ja lehetipu pruunistumise suhtes. Sobib
tihedaks istutuseks ja on ideaalne turgudele, kus nõutakse
väikest peasuurust (0,8 kuni 2,0 kg, sõltuvalt
istutustihedusest).
Kasvuperiood on 60 – 70 päeva alates ümberistutamisest.

Suteki F1 on keskvarajane sort, kasvuperioodiga 70 – 80
päeva alates ümberistutamisest.
Seda sorti saab kasutada nii värskelt kui ka töötlemiseks,
tänu tema kõrgele lehtede protsendile ja õhukestele
soontele.
Pea kaal on väga paindlik, vastavalt istutustihedusele
(vahemikus 1,2 – 2.5 kg). Pea kuju on silinderjas.
Tal on keskmine roheline välisvärvus ja intensiivne kollane
sisemus.
Ülimalt vastupidav kuumale ning füsioloogilisele häirele,
mis põhjustab musti täppe lehetedel ja lehetipu
pruunistumise suhtes. Põhja laiuskraadidel sobib kogu
kasvuhooajaks.

Minikurk
PHARO (Cu10123) F1

KUNG FU F1

Maksimaalne usaldusväärsus ja täielik kvaliteet.

x
x

x
x
x
x
x

Tipp-sort.
Hea
kohanemisvõimega
mitmesuguses keskkonnas.
Õige saagi ja kvaliteedi kombinatsioon.
Särav vili, väga atraktiivne karbis.
Hea koristamisjärgne säilivus.
Kõrge resistentsus kurgirõugete suhtes,
keskmine resistentsus kurgi-mosaiigi, CVY
viiruse (Cucumber Vein Yellowing Virus)
ja kurgi-jahukaste suhtes.

x
x

Tugev ja vastupidav taim.
Atraktiivsed läikivad viljad tumerohelise
värvusega ja korrapärase silinderja kujuga.
Suurepärane
turukvaliteet,
säilitab
viljakuse ka pärast stressiperioodi.
Hea resistentsuse pakett haiguste suhtes, et
tagada saak.

LAHEEB F1

TRIUMFO F1

x
x

x
x

x

Saagikas sort, lihtne kasvatada ja korjata.
Hästi tasakaalus taim, generatiivsete
külgvõrsetega.
3 – 4 säravat tumerohelist vilja ühe
sõlmevahe kohta, kenasti ribilised ja
silindrilised.

x
x
x

Säilitab kõrge kvaliteedi
Tasakaalus taim, kerge suunata, vähe
harusid.
Külluslik viljade moodustumine kõrgeks
saagiks, ühtlane toodang.
Ideaalne
kuju
ja
pikkus
kogu
saagiperioodi vältel.
Hea koristusjärgne säilivus.
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Nuikapsas
BURPLESS TASTY GREEN F1
x
x
x
x
x
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Varajane suuresaagiline hübriid.
Tumeroheline koor väikeste valgete ogadega ja krõmpsuv, õrn sisu. Ei esine mõrudust.
Vili on pikk, sale ja parim korjamiseks 20 – 24 cm pikkusena.
Populaarne artikkel taimede jaemüügis ja väga tuntud asjaarmastajate hulgas.
Vastupidav kõrgetele temperatuuridele ja niisketele kasvutingimustele.

QUICKSTAR F1
x
x
x
x

Ekstra-varajane, ei ennakõidu kergesti, väga populaarne hübriid, sobib kasvuhoones ajatamiseks.
Keskmiselt tumeroheline värvus, tugevad lameümarad varsviljad, mis kaaluvad umbes 150 g.
Quickstar F1 sobib ka varajaseks küttega kasvatamiseks.
Peaaegu ilma kiudude ja säsita.

Melon
EXELOR F1

BARI F1

Suurepärane kogu kasvuhooaja vältel.
Rikkalik ja varajane saak
x
x
x
x

Esimese klassi viljade suur saak maksimaalseks kasumiks.
Taime loomupärane tugevus kombineeritult kõrge vastupidavusega jahukaste suhtes
võimaldab saada pikaajalist ja kõrge kvaliteediga saaki.
Ühtlane vili, mis jääb tugevaks transpordi käigus ja säilitamisel (parandatud keskmine
säilivus).
Magus, tugev ja mahlane viljaliha pakub naudingut kõikidele tarbijatele.

x
x
x

Viljade grupeeritud moodustumine ja lühike kasvuperiood võimaldab varajast
korjamist, et olla turul esimene.
Koor on kaetud kogu ulatuses tiheda ja ühtlase võrgustikuga.
Kena oranž viljaliha ja hea tekstuuriga.
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MELIXIS F1

ENDURO F1

Väga saagikas ja hästi vastupidav.

Vastupidavus terveks kasvuhooajaks.

x

x

x
x
x

Väga paindliku saagikoristusperioodiga ja suurepärane
põllulsäilivus.
Stabiilne võrgustik ja õmblused, et saada kõrgeimat
turustatavat saaki.
Lihtne transportida, kõva ja aeglaselt värvi muutev koor.
Säilitab oma atraktiivsuse ka tarbijate jaoks.

x
x
x

MELGIC F1
x
x
x
x
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Hästi tasakaalus taim.
Melixis´e head omadused: kõrge turustatav saak ja viljade
vastupidavus.
Paksem võrgustik, et sobida uute turutrendidega ja suurendada
transporditaluvust.
Kena oranž viljaliha.

Taime lehed kaitsevad vilja kuni saagikoristusperioodi
lõpuni.
Põllulsäilivad viljad, tugev koor, aeglase värvimuutusega.
Vilja välimuse säilimine, ühtlane saak ja võrgustik annab
kõrge I klassi protsendi.
Hea koristusjärgne säilivus ning värvirikas ja maitsev
viljaliha.

Taim
SORDID

Kasvujõud

Kasvuaeg

Vili
Resistentsus HR/IR

Värvus

Kaal (Kg)

Viljaliha
Kuju

Värvus

Säilivus

MELON AMARILLO
BIMBO F1

Rahuldav

Keskvarajane

Fom: 0,1, 2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5

Krimpsus - kollane

2,0 - 2,5

Munajas

Valge

Pikaajaline säilivus

CARIOCA F1

Keskmine

Keskvarajane

Fom: 0,1, 2 - Gc: 1 / Px: 1, 2

Sile - kollane

1,5 - 2

Munajas

Valge

Pikaajaline säilivus

FREVO F1

Rahuldav

Keskvarajane

Krimpsus-kollane

2,0 - 2,5

Munajas

Valge

Pikaajaline säilivus

Oraanž

Keskmine säilivus

PRSV / Px: 1

MELON CANTALOUPE ITALO
BARI F1

Hea

Keskvarajane

CHIANTI F1

Hea

Varajane

Fom: 0-2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5

Võrkjas-õmblustega-kollane 1,2 - 1,6

Ovaalne

Oraanž

Keskmine säilivus

PISTOLERO F1

Hea

Hiline

Fom: 0, 1, 2 - Gc:1 / Px: 1, 2

Võrkjas-õmblustega-hall

Ümar / ovaalne

Oraanž

Pikk säilivus

Elevandiluu värvi koor1,0 - 1,2
tugev võrgustik
Kreemikaskollane
1,0 - 1,2
Võrkjas-õmblused
Elevandiluu värvi- võrkjas- 1,0 - 1,2
sinised õmblused

Kerakujuline

Oraanž

Keskmine säilivus

Kerakujuline

Oraanž

Keskmine säilivus

Kerakujuline

Oraanž

Keskmine säilivus

2,5 - 3,5

Ovaalne

Valge

Hea säilivus

MNSV / Fom: 0-2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5 Võrkjas-õmblustega-kollane 1,2 - 1,5 Ümar / ovaalne

1,0 - 1,6

MELON CANTALOUPE CHARENTAIS
ENDURO F1

Hea

Keskhiline

Fom: 0-2 - Gc: 1 / Px: 1

MELGIC F1

Hea

Keskhiline

Fom: 0-2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5

MELIXIS F1

Hea

Keskhiline

Fom: 0-2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5

MELON PIElL DE SAPO
CORDIAL F1

Hästi tasakaalus

Keskvarajane

MNSV / Fom: 0, 1 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5 Kergelt võrkjas-roheline

DON QUIXOTE F1

Väga hea

Keskvarajane

MNSV / Fom: 0,1 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5

Kergelt võrkjas-roheline 4,0 - 5,0

Ovaalne

Valge

Pikaajaline säilivus

QUIJANO F1

Hea

Keskvarajane

MNSV / Fom: 0, 1, 2 - Gc: 1 / Px: 1

Kergelt võrkjas-roheline 3,5 - 4,5

Ovaalne

Valge

Hea säilivus

Väga hea

Keskvarajane

MNSV / Fom: 0,1, 2 - Gc: 1 / Px: 1, 2, 5 Võrkjas-kollane

Ümar

Roheline

Keskmine säilivus

MELON GALIA
EXELOR F1

1 - 1,8

HR – kõrge resistentsus
IR – keskmine resistentsus
GC – Golovinomyces cichoracearum – Px: Podosphaeria xanthii
Fom: Fusarium oxysporum f. sp. melonis (närbumistõbi) – MNSV: Melon necrotic spot carmovirus
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Sibul

Punane ümmargune redis

ECHO F1
x
x
x
x

CHERRIETTE F1
x

Keskvarajane, tugev koor ja suure saagivõimega, väga
hea ennakõidumiskindlus EL-is.
Väga varajaseks külviks, saak augusti lõpus.
Sibulad on 380 – 430 g.
Echo on lühipäeva sibul.

x
x

x

GLORIETTE F1
x
x
x
x
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Säravpunaste juurtega kõrgekvaliteediline suur kerajas
redis.
Ei muutu kiiresti säsiseks ja on peaaegu lõhenemiskindel.
Keskmise vastupidavusega Fusarium´i suhtes.
Tugevate pealsetega ja sobib kevadiseks, suviseks ja
sügiseseks kultuuriks avamaal.

See hübriidsort on ühtlase kujuga ja ei muutu kiiresti
säsiseks.
Varavalmiv Cherry Belle tüüpi hübriid.
Tal on atraktiivsed säravpunased juured, säilib
valminult hästi, andes suure protsendi turustatavaid
juuri kimpudeks või eelpakendamiseks.
Sobib aastaringseks kasvatamiseks, suurepärane sort
mõõduka kliimaga piirkondadesse, saab kasvatada
talvel katte all varakevadiseks saagiks.

Pipar
ESPARTANO F1

ADIGE F1

x
x

x

x
x

Suur kollane kandiline paprika.
Väga hea kohanemisvõimega ja
tugeva kasvuga.
Säravkollased rasked viljad, mis
kaaluvad 250 – 270 g.
Resistentsus HR*: Tm: 0 – 2

x
x

Väga varajane ja kõrgesaagiline hübriid. Tugeva ja püstise
kasvuga, suured rasked viljad, mis kaaluvad 400 g.
Valminult säravpunased. Lühikesed sõlmevahed, väga hea
viljade moodustumisega.
Resistentsus HR*: Tm: 0

SALANA F1
x
x
x
x

Valge kandiline paprika, tugeva, kuid kompaktse
taimekujuga.
Väga varajase valmivusega, viljad kaaluvad 180 – 210 g.
Väga ühtlased.
Resistentsus HR*: Tm: 0

* HR = Kõrge resistentsus
Tm: Tobamovirus pathotype
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SIMETO F1

TREBBIA F1

x

x

Suur punane kandiline paprika, väga rasked viljad, mis
kaaluvad 400 g.
Hiliseks saagiks.
Resistentsus HR*: Tm: 0

x
x

x
x
x

SARNO F1
x
x
x

*HR = Kõrge resistentsus

IR = Keskmine resistentsus

Tm: Tobamovirus pathotype
TSWV: Tomato spotted wilt virus
PVY: Potato virus Y (Kartuli Y- viirus)
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Punased suured kandilised paprikad. Rasked viljad, mis
kaaluvad 400 g.
Natuke pikem kasvuperiood.
Resistentsus HR*: Tm: 0 / IR: TSWV: 0

Kollane kandiline paprika. Kõrge saak ja suurepärane vilja
kvaliteet.
Sarnane Espertano F1-le, kuid nõuab natuke pikemat
kasvuperioodi.
Suurepärane viljade moodustumine, paksud viljaseinad,
kaalub 450 g.
Resistentsus HR*: Tm: 0 / PVY: 0 / IR: TSWV: 0

BAMBINO F1

PICANTON F1

x

x
x
x

x
x
x

Mahe tšillipipar, sarnane Bullhorn tüüpi
sortidega.
Tugevakasvuline
ja
suuremate
viljadega.
Tohutu saak.
Resistentsus HR*: PVY: 0 / Tm: 0- 3 /
IR: TSWV: 0

x
x

Terav tšillipipar hobi-taimekasvatuseks.
Tugevad, kuni 1m kõrgused taimed.
Säravad viljad, 20 – 40 g, 2 – 3 cm
läbimõõduga ja 4 – 5 mm seinad.
Väga ühtlased,
tugevad viljad
ja
suurepärane säilimisvõime.
Resistentsus HR*: PVY: 0, 1 - 2 / Tm: 0

PP11101
COHIBA F1
x
x
x
x

Terav tšillipipar. Varajane.
13 – 14 cm pikk, 2,4 – 2,8 cm
läbimõõt, vilja kaal 40 – 50 g.
Kompaktne taim.
Resistentsus HR*: Tm: 0

x
x
x
x
x

Terav jalapeno-tšilli (katsetamiseks).
Tugevakasvuline.
Pikkade sõlmevahedega suur taim.
Väga klaasja värviga tumeroheline vili.
Hea säilivus.
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Pookealus

Spinat

ROUTPOWER F1

CLIPPER F1

Et garanteerida saak ja säilitada kõrge sisemine kvaliteet.
Eelised taimekooli jaoks
x
x
x

Arvukad seemnepartiide puhtuse kontrollid (sealhulgas BFB*) ja täielik jälgitavus.
Kõrge idanemisprotsent, kiire ja ühtlane tärkamine.
Sobib väga hästi kasutamiseks ükskõik missuguseks pookimismeetodiks, et saada ideaalseid
noori taimi.

x
x

Ümar lääne tüüp siledate lehtedega, mis on vastupidavad pesemisele/ töötlemisele tööstuses.
See keskhiline sort on kõrge resistentsusega Pfs*: 1- 7 suhtes ja teda saab kasutada töötlemiseks,
kimpudena või noorte väikeste lehtedena turustamiseks („beebispinat“).

Eelised kasvatajate jaoks
x
x
x

Tugev juuresüsteem põllul.
Tugev taim stressiolukordades (külm – tuul – kõrge temperatuur).
Kõrgem saak täiusliku sisemise kvaliteediga.

Routpower sobib kurkide, kõrvitsa ja melonite pookimiseks.
x
x
x

Arbuusi resistentsus: HR Fon*: 0,1,2
Kurgi resistentsus: HR Foc*: 0,1,2
Meloni resistentsus: HR Fom*: 0,1,2, 1-2

Pfs* = Peronospora farinosa f. sp. Spinaciae (ebajahukaste tekitaja spinatil)

HR = Kõrge resistentsus
Fon*: Fusarium oxysporum f. sp. Niveum (fusarioosne
närbumistõbi).
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Foc*: Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum
Fom*: Fusarium oxysporum f. sp. Melonis
BFB*: Acidovorax avenae subsp. Citrulli (Bacterial fruit blotch)

APOLLO F1

MIKADO F1

x

x

x
x

x

Kevad-sügissort, hea kasvuga ja Pfs* 1
kuni 8 + 11 kuni 14.
Ilusad
ovaalsed
kuni
ümarad
tumerohelised lehed.
Paksude ja kortsuliste lehede ning hea
saagivõimega on Apollo F1 väga sobiv
sort töötlemiseks.

x
x

Unikaalne idamaine spinat. Põhja-Euroopa
kõrgetel laiuskraadidel kestab saagiperiood
kogu suve.
Mikado F1 saab kimpudena turustada kogu
hooaja vältel.
Kõrge resistentsus Pfs*: 1 – 4.

Kasvatatakse avamaal „beebispinatiks“ ja
keskmise suurusega lehtede saamiseks.

ATHOS F1

KOTO F1

x

x

x
x

x

Hea
kasvujõuga
kevad-suvine
tumeroheliste lehtedega hübriid.
Kõrge resistentsus Pfs* rasside 1-7 suhtes.
Keskhiline
sort,
sobib
värsketeks
kimpudeks
ja
„beebispinatina“
turustamiseks.
Tal on paksud, püstised ja keskmiselt
ümarad lehed. Väga vastupidav kuumale.

x
x
x

Teravatipuliste
kergelt
lõhistunud
lehetedega idamaine spinat kevadiseks ja
sügiseseks saagiks.
Püstine kasvukuju ning tumedad lehed.
Sobib kasvatamiseks ka talviseks saagiks
Lõuna-Euroopas või kasvuhoonetes.
Kõrge resistentsus Pf*: 1 - 4.

Pfs* = Peronospora farinosa f. sp. Spinaciae (ebajahukaste tekitaja spinatil)
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Kõrvits
ATLAS F1

PLUTO F1

Üldtuntud sort turul.

Väiksem versioon Atlasest.

x

x
x

x
x
x

Maksimaalne usaldusväärsus ning terve ja
saagikas taim.
Suurepärane viljade moodustumine tagab
pika saagiperioodi ja suure saagi.
Suur vili (2 – 3 kg suvel) ning suurepärane
säilivusvõime.
Väljapaistev sisemine kvaliteet, kõrge
suhkrusisaldus ja hea maitse.

x
x
x

ARIEL F1

VEENAS F1

Kõrge protsent I klassi ja eksporditavaid
vilju.

Ideaalne eelpakendamiseks (pakkimine).

x
x

x
x
x
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Kohanemisvõimeline ja tugev taim.
Kestev viljade moodustumine koos
lõhenemiskindlusega võimaldab saada
suurt saaki.
Ühtlane keskmise suurusega viljade (1 –
1,5 kg) saak.
Kõrgema kvaliteediga viljaliha, ideaalne
töötelmiseks ja ekspordiks.
Keskmine resistentsus jahukaste suhtes.

Jõulise väädiga tugev taim.
Vili on vastupidav lõhenemisele ja
stressile (peenike kael), mis suurendab
kaubanduslikku saaki.
Väga ühtlane suurus (0,8 kuni 1,3 kg).
Tumeoranž
viljaliha
ja
suur
suhkrusisaldus.
Keskmine
resistentsus
jahukaste
suhtes.

x
x

x
x
x

Suure saagivõimega.
Silmapaistev vilja kvaliteet ja ühtlikkus,
väikesed kuni keskmise suurusega viljad
(0,6 – 1,2 kg).
Sile ja kollakaspruun koor, väga hea
säilivusega.
Väga tugev oranž viljaliha ja suurepärane
maitse.
Keskmine resistentsus jahukaste suhtes.

SC415 F1

LEMONA F1

x

x
x

x
x

valiku

x

Vastupidav ja tugevakasvuline taim.
Ideaalne
„beebiköögiviljaks“
või
küpseks saagiks.
Valminud vili kaalub umbes 1 – 2 kg.
Suurepärane viljaliha värvus ja maitse.

x
x
x
x

Atraktiivne koor,
mitmekesistamiseks.

x
x

eriti

sobiv

x

Lisage turule värvi.
Ühtlase saagiga suvikõrvits, 20-25 cm
pikkused viljad.
Viljad on intensiivse kollase värvusega.

x

Nauditav söömiskvaliteet

.

CROWN PRINCE F1

BARBARA F1

x
x

See hübriid kasvatab 6 – 7 ühtlast ja väga
atraktiivset vilja.
Sobib kasvatamiseks nii kasvuhoones kui
ka avamaal.
On
ideaalselt
kohandatud
moodsa
elustiiliga; vilja saab küpsetada mõne
minutiga mikrolaineahjus.

Klassikaline Uus-Meremaa talikõrvits,
halli koorega, säravoranž viljaliha ja
magus, rikas pähkeljas maitse.
Suured väädid.
Hea säilivusvõime talviseks müügiks.
Vilja kaal 3 – 4 kg.
Sobib toiduturgudele.

39

Suvikõrvits
SUHA F1

AZIAD F1

Parima kvaliteediga viljad turul.

Maksimaalne saak.

x

x

x
x

Tasakaalus
taim,
kasvab
hästi
erinevates
kasvutingimustes ja annab maksimaalset saaki.
Esimese klassi viljad saagiperioodi algusest lõpuni, koor
väga atraktiivse läikiva värvusega.
Õis jääb pärast koristust pikaks ajaks külge.

x
x

Väga saagikas, pikalt kestev viljade moodustumine
isegi jahedates tingimustes.
Kõrge protsent kaubanduslikke vilju, ühtlase
kvaliteediga saak.
Hea koristamisjärgne säilivus, et rahuldada turu
nõudmisi.

Taim
SORDID

Kasvuaeg

Kasvutugevus

Vili
Kuju

Resistentsus HR/IR

Kuju

Kasvatamise periood*
Värvus

Kevad

Suvi

Sügis

Talv

WHITE BULBOUS ZUCCHINI
HABIBI F1

Väga varajane

Rahuldav

Avatud

Rahuldav

Poolavatud
Keskmised sõlmevahed
Avatud

Pirnikujuline

Heleroheline

x

x

WHITE CYLINDRICAl ZUCCHINI
AZIAD F1

Väga varajane
Keskvarajane

Hea

Varajane

Hea

Avatud

Hea

Poolavatud

SUHA F1
GREYZINI ZUCCHINI
GRAFITTI F1

ZYMV - WMV
ZYMV - WMV - PRSV

ZYMV - Px

Silindriline
Kergelt pirnikujuline
Silindriline

Otsast teravnev
silindriline

Heleroheline
Keskmine heleroheline

Laiguline
hallikas-roheline

x

x

x

x

x

x

x

x

YEllOW ZUCCHINI
LEMONA F1

Hooaeg

Silindriline

HR – kõrge resistentsus
IR – keskmine resistentsus
CMV: kurgi-mosaiikviirus ZYMV: Zucchini yellow mosaic potyvirus (suvikõrvitsa kollane mosaiikviirus) WMV: Watermelon
mosaic potyvirus
Px: jahukaste (Podosphaera xanthii) PRSV: Papaya ringspot virus
* Kasvatamise periood tuleb valida vastavalt kohalikele kasvukeskkonnale (haiguste esinemine, valguse intensiivsus, mulla
omadused,...). Täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda edasimüüja poole Eestis.

Kollane

x

x

x

x

x

Lehtpeet
GALAXY F1

BULL’S BLOOD

x

x
x

x
x

Eeliseks on hübriidi suurem kasvujõud ja
ühtlikkus.
Suurepärane külmataluvus ja väga kõrged
saagid jahedatel aastaaegadel.
Lehed on ovaalsed, atraktiivse rohelise
värvusega ja säravpunaste vartega, mis
jäävad terveks sügisese/talvise saagi ajal.

x
x

RHUBARB CHARD
x
x
x

Atraktiivsed säravpunased varred ja
punaste soontega tumerohelised lehed.
Ideaalne noorte lehtedena salatitesse või
valminult aurutamiseks.
Noorte lehtedena turustamiseks saab
kasvatada kevadel, suvel ja varasügisel.

Sakata uus ainulaadne sort.
Suurepärane
sügavpunane
leht
ja
leheroots, ühtlase kasvuga.
Lisab värvi salatipakendites.
Taim säilitab kasvujõu ka talviseks
saagiperioodiks parasvöötmes.

DESTINY F1
x
x
x

Väga ilusad sügavpunased lehevarred ja
tumerohelised lehed.
Hea keskmine resistentsus ebajahukaste
suhtes.
Sobib talviseks saagiks.
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Tomat
AMERIGO F1
x
x
x
x
x
x
x

Indeterminantne Red Salad.
Varavalmiv.
5-7 vilja kobaras.
Säravpunane värvus.
Väga hea tugevus ja LSL.
Väga kõrge saagipotentsiaal.
Resistentsus
HR: ToMV: 0-2 / Fol: 0,1 /
Vd: 0
IR: TSWV / Mi

FUJI PINK F1
x
x
x
x
x

Indeterminantne sort, suurepärase maitsega.
Roosad ümar-lapikud viljad, keskmine kaal 180 – 200 g, väga magusad ja hea tugevusega.
Väga hea säilivus roosade tomatite kategoorias.
Taimed on tugevakasvulised ja sobivad tihedaks istutuseks kasvuhoones.
Resistentsus
HR: ToMV / 0,1,2 / Ff: A – E / Fol: 0,1 / Vd: 0
IR: Ss / Mi

ROZESTAR
x
x
x
x
x

©GSPP

ORANJESTAR F1

Uus roosa ploomtomati sort.
Keskmine vilja kaal 15 g, keskmine suhkrusisaldus
8,1.
Suurepärase maitsega ja erksavärvilised viljad.
Saak on kõrge ja vili on vastupidav lõhenemise
suhtes.
Resistentsus
HR: ToMV: 0, 1 / Ff: A – E / Fol: 0 / For
IR: Mi

x
x
.,

x

Uus oranž kirsstomat, Oranjestar F1, on suurepärase särava
tugeva värvusega, silmapaistva maitse ja hea tekstuuriga.
Vili kaalub16 g ning keskmine suhkrusisaldus on 8,3.
Kõrge saagivõime ja väga hea säilivus.
Teda saab korjata nii kobaraga kui ka üksikult.

DELICACY F1
x
x
x
x
x
x

Considering the growing consumer
demand for tomato flavour and taste,
we have chosen to develop and select a
specific ranges of tomato varieties with
high quality criteria.

Indeterminantne kokteiltomat.
Piklikud viljad heleroheliste õlgadega.
Väga hea tumepunane värvus.
Väga hea maitsega.
Hea säilivus.
Resistentsus
HR: ToMV: 0 – 2 / Ff: A – E / Fol: 0,
1
IR: Ss

HR = Kõrge resistentsus IR = Keskmine resistentsus
ToMV: Tomato mosaic tobamovirus (Tomati- mosaiikviirus)
Ff: Fulvia fulva (Tomati-ruugehallitus)
Fol: Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici (Fusarioosne närbumistõbi)
Vd: Verticillium dahliae (Tomati vertitsilloosne närbumistõbi)
TSWV: Tomato spotted wilt virus (Tomati pronkslaiksus)
Mi: Meloidogyne incognita (Pahknematood)
Ss: Stemphylium spp.
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ORIBUSTAR F1
x
x
x
x
x
x
x

CHELSEA MINI F1
x
x

Punane mini-ploomtomat, natuke lühem kuju kui Mini Star (oliivi
kujuga).
Taime kasvutugevus on sarnane Mini Star´iga.
See sort tuleb pookida tugevale pookealusele.
Ilus läikiv punane värvus.
Saagikus natuke parem kui Mini Star´il.
Vilja suurus nagu Mini Star´il: keskmiselt 11 g.
Resistentsus
HR: ToMV: 0, 1, 2 / Fol: 0 / Vd: 0 / Ff. A – E / For

x

Punane ümar sort, keskmine vilja kaal 20 – 25 g.
Taime kasvutugevus on keskmine ja valmivus on üsna
varajane. Peamiselt kasvatavad seda sorti hobiaednikud.
Resistentsus
HR: ToMV: 0, 1, 2 / Fol: 0, 1: Vd: 0
IR: Mi

MINI STAR F1
x
x
x
x
x
x
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Sakata aretatud mini-ploomtomat, viljad atraktiivsed ja kõrge
suhkrusisaldusega.
Silmapaistev maitse ja intensiivne punane värvus.
Väga hea viljade moodustaja. Viljad on suurepärase säilivusega.
Sobib väga hästi kasvatamiseks Põhja-Euroopas kasvuhoonetes.
Pika saagiperioodi saavutamiseks on soovitatav pookida tugevale pookealusele.
Resistentsus
HR: ToMV: 0, 1, 2 / Ff. A – E / Fol: 0
IR: Ss

SWEET MILLION F1

x

x
x
x
x

BELLASTAR F1

Indeterminantne kirsstomat, punane ümar hübriid üksikult
korjamiseks ja lühiajaliseks saagiks.
Ta on saagikas ja suurepärase viljade moodustamise võimega.
Viljad 15 – 20 g, kerakujulised, kenade tupplehtedega ja väga
magusad.
Valminult atraktiivsed säravpunased.
Tugev kasvujõud, sobib hobikasvatajatele.
HR: ToMV: 0, 1 / Fol: 0
IR: Ss

x
x
x
x
x
x
x

Indeterminantne mini-ploom-kirsstomat.
Varavalmiv.
Rohelised õlad.
Hea maitsega.
Hea suhkrusisaldus (7 – 8).
Suurepärane saak.
Üsna generatiivne taim, sobib hästi küttega
klaaskasvuhoones kasvatamiseks pikaks
saagiperioodiks.
HR: ToMV: 0, 1, 2 / Fol: 0 / Ff: A – E
IR: Mi

RHIANNA F1
x
x
.'

\

x

\
x
x
x

Ainulaadne sort tomatite erisegmendis.
Indeterminantne taim, ümar, roosa kokteiltomat koristamiseks
üksikult koos tupplehtedega.
Viljad on 20 – 30 g, väga atraktiivse särava värvusega ja
suurepärase maitsega.
Viljad säilivad hästi ja on vastupidavad lõhenemise suhtes.
Varajane sort, hea vastupidavusega haiguste suhtes.
Taime soovitatakse kasvatada 2 – 4 varrelisena ja pookimisel
kasutada keskmise kasvutugevusega pookealust.
HR:ToMV: 0, 1 / Ff: A – E / Fol: 0,1
IR: For / Ss / Mi

HR = High resistance

IR = Intermediate resistance

TOMV: Tomato mosaic tobamovirus
Ff: Fulvia fulva
Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
Vd : Verticillium dahliae
TSWV : Tomato spotted wilt virus
Mi : Meloidogyne incognita
Ss: Stemphylium spp.

45

Naeris
MARKET EXPRESS F1

SWEETBELL F1

x
x

x

x
x

Väike, puhasvalge Jaapanitüüpi hübriid.
Mitmekülgne varajane sort, väga kiiresti valmiv, saak 30 – 35
päevaga alates külvamisest, 2,5 – 5 cm läbimõõduga.
Kasvab hästi pehme kliimaga piirkondades igal aastaajal,
välja arvatud talvel.
Lehti saab kasutada ka toorsalatites.

x
x
x
x
x

PURPLE CROWN F1
x
x
x
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Varajane, purpurse ülemise osaga sort, sobib sügiseseks
saagiks.
Hästi tasakaalus taimekuju, keskmise suurusega lehed ja kena
ümar kuju.
Ühtlased ümarad juured, mis võivad kasvada 8 – 10 cm
läbimõõduga.

Väga ühtlane, purpurse ülemise osaga, valge, keraja kujuga
naeris.
Juured kerakujulised. Lehed on väga ilusa rohelise värvusega
ning purpurrohelise varrega.
Üks tema tähtsamaid eeliseid on tema magus maitse.
See sort sobib sügiseseks saagiks nii värskelt kimpudena kui
ka tsellofaankottidesse.
Et kindlustada kõrge kvaliteet, on vaja korrapäraselt kasta.
Võib süüa nii toorelt kui ka küpsetatult. Proovige ja te
hakkate seda armastama.

ROYAL CROWN F1
x
x
x
x
x

Ühtlane hübriid, pealmine osa purpurne. Valge kerajas tüüp.
Optimaalne koristussuurus umbes 10 cm läbimõõduga.
Poolkerajas kuju, kaal 300 – 400 g. Sile koor, säravpurpurne - valge värvus ja hea sisemine
kvaliteet.
Putkub aeglaselt. Mitmekülgne, kasutatakse peamiselt sügiseseks koristuseks.
Talub hästi külmi kliimatingimusi.

TOKYO TOP F1
x
x
x
x
x

Valge kerakujuline hübriid, natuke aeglasema valmimisega kui Market Express F1, kuid
väga hea vastupidavusega putkumisele.
Mitmekülgne ja lihtne kasvatada.
Sobib igaks saagiperioodiks, kevadeks, suveks või sügiseks.
Lehestik on jõulise kasvuga, kuid kompaktne. Optimaalne koristussuurus on 5 – 7,5 cm.
Hea sisemine kvaliteet, säilib hästi valminult. Magus maitse.
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Arbuus Crimson
ODYSSEY F1
Erakordselt suur ja silmapaistev viljaliha
värvus.
x
F1

Crimson Ruby F1

CRIMSTAR F1

CRIMSON RUBY F1

Ole turul esimene.

Saagikus ja välimus.

x

x

x
x
x

Väga vara valmiv sort, sobib väga hästi
varajaseks ümberistutamiseks.
Vastupidav taim, kerge kasvatada.
Atraktiivne vili läikiva koore ja ümara
kujuga.
Suur suhkrusisaldus.

x
x

x

Regulaarne viljade moodustumine, suurem
saak.
Tugev ja elujõuline taim.
Väga ühtlane ja silmapaistev välimus (väga
särav koor), paksu koorega, mis lihtsustab
transportimist.
Väga atraktiivne punane viljaliha, tugev ja
magus.

CRISPEED F1
Klassikaline varajane hübriid.
x
x
x
x
Crispeed F1
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Varajane ja kontsentreeritud saak.
Parem taime kasvujõud ja -seis võrreldes
standarditega.
Täiendav saagikindlus, ideaalne vilja
suurus ja kõrge protsent I kategooria vilju.
Kõrge suhkrusisaldus erinevates
kasvutingimustes.

Varajane saak erakordselt suuri vilju,
läikiva ja atraktiivse koorega.
Kohanenud varajaste tingimustega,
tasakaalus taim, lihtne ja
kontsentreeritud viljade
moodustumine.
Krõmpsuv tumepunane viljaliha.
Püsiv sisemine kvaliteet, et rahuldada
teie klientide soove.

x

x
x

DAYTONA F1
Suured viljad ja tugev koor.
x
x

x

x

Suuresaagiline, keskendub
suurtele ühtlase kujuga viljadele.
Tugevakasvuline taim, tihe
lehestik, pakkudes suurepärast
kaitset viljadele.
Paks koor, mis tagab hea
vastupidavuse transportimisele ja
igasugusele käsitsemisele.
Krõmpsuv ja maitsev viljaliha.

Sugar Baby
FIRE BALL F1

REGUS F1

Õige musta ja punase kombinatsioon.

Kõik omadused, et vastata turu nõudmistele.

x
x

x
x
x
x

x
x

PALADIN F1

Seemneteta

Kõrge saagikus ja püsiv vilja ühtlikkus.
Vastupidav ja tugeva kasvuga taim,
lehestik pakub viljadele head katet.
Suurepärane sisemine kvaliteet, väga
intensiivne viljaliha värvus.
Kliendid on rahul, tänu tema magusale
maitsele ja suhkrusisaldusele erinevate
kasvutingimuste korral.

Hea kasvujõuga taim, varajane valmivus.
Kõrge saak ja ühtlane saagikus.
Väga püsiv sisemine kvaliteet.
Kõrge suhkrusisaldus ja meeliv maitse, et
rahuldada klientide nõudmisi.

PODIUM F1
Töötav lahendus.

Kõrge kvaliteet kohalikule turule.
x

x
x

x

Piklik Crimson Sweet hübriid,
keskvarajane valmivus, äärmiselt kõrge
vilja kvaliteediga.
Taim kohaneb väga hästi erinevate
kasvutingimustega.
Viljaliha on tugev, kõrge
kiudainesisaldusega ja väga õhukese
koorega.
Vastupidav fusarioosse närbumistõve ja
antraknoosi suhtes.

x
x

x
x
x

Lihtne ja kontsentreeritud viljade
moodustumine.
Kiire valmimistsükkel, kõrge protsent I
klassi vilju (ühtlane saak; vastupidavus
päikesepõletusele).
Õige suurus ja kuju, et sobida uute
tarbimistrendide ja ekspordiga.
Suurepärane viljaliha kõvadus ja
krõmpsuvus, pilkupüüdev punane värvus.
Väga hea säilivus, et rahuldada kõige
nõudlikumat turgu.
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Taim
SORDID

Kasvuaeg

Kasvutugevus

Vili
Resistentsus HR*/IR

Kultuuri tüüp

Koore
värvus

Kuju

Kaal (kg)

Katmikala

Avamaa

Saagiperiood

CRIMSON SWEET Seemnetega
CRIMSON RUBY F1

Keskvarajane

CRISPEED F1

Väga varajane

Rahuldav

CRIMSTAR F1

Varajane

Keskmine

DAYTONA F1

Hiline

ODYSSEY F1

Varajane

PALADIN F1

Keskmine

Hea

Väga hea
Hea
Rahuldav

Co: 1 - Fon: 0,1
Co: 1 - Fon: 1

Co: 1

Vahelduvad hele- ja tumerohelised triibud

Ümarovaalne

9 - 12

•

•

Kevad-suvi

Vahelduvad väga hele- ja tumerohelised triibud

Ümar

7 - 10

•

•

Varakevad

Vahelduvad rohelised- ja tumerohelised triibud

Ümar

6-9

•

•

Varakevad-suvi

Tumeroheline koos peente heleroheliste triipudega Ovaalne / piklik 10 - 14

Co: 1 - Fon: 0,1

Vahelduvad hele- ja tumerohelised triibud

Co: 1 - Fon: 0,1

Vahelduvad hele- ja tumerohelised triibud

Ovaalne/
piklik
Ovaalne/ piklik

11 - 16

•
•

9 - 12

Suvi

•

Varakevad-suvi

•

Kevad-suvi

•

Varakevad-suvi

•

Kevad-suvi

SUGAR BABY
FIRE BALLF1

Keskvarajane

Hea

Tumeroheline

Ümar

6-9

Ümar

4,5 - 6

JUBILEE Seemneteta
PODIUM D1
REGUS F1

Varajane
Varajane

Rahuldav
Hea

HR = kõrge resistentsus
IR = keskmine resistentsus
Co = Colletotrichum orbiculare (antraknoos)
Fon = Fusarium oxysporum niveum (fusarioosne närbumistõbi)
*Vastavalt ESA nõudmistele
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Vahelduvad keskmised rohelised ja
sügavrohelised triibud
Heleroheline koos peente tumeroheliste triipudega

Round

6-7

•

Terminid. Taimede reaktsioon patogeenidele, kahjuritele ja stressile.
Terminid, mida selles kataloogis on kasutatud, et kirjeldada sortide reaktsiooni erinevatele haigustele, kahjuritele või stessile, on kooskõlas terminitega, mida soovitab
rahvusvaheline seemneföderatsioon ja nendega, mis on välja töötatud ja mida kasutatakse taimepatoloogia ja taimearetuse teaduses.

Sissejuhatav osa
Taimede ja kahjurite või haigustekitajate vahelises suhtes esineb eriline spetsiifilisuse määr. Sellise spetsiifilisuse identifitseerimine nõuab üldiselt väga hoolikalt
väljatöötatud analüüsimeetodite kasutamist. Tuvastamine, kas taim on vastuvõtlik kahjurile või haigustekitajale või mitte, võib sõltuda kasutatavast analüüsimeetodist.
Väited sortide reaktsiooni kohta konkreetse haiguse, kahjuri või stressi korral põhinevad hinnangutel, mis on tehtud määratletud tingimustes ja neid peetakse
usaldusväärseteks. Kuid kahjurite või haigustekitajate eripära võib ajas ja ruumis muutuda, sõltudes keskkonnatingimustest ning ilmuda võivad uued kahjurite biotüüpid
või uued haigustekitajate rassid, mis on suutelised resistentsusest jagu saama. Seega on tähtis mõista, et sordi reaktsioon konkreetsele haigusele, kahjurile või stressile
võib looduses olla mõjutatud keskkonnast, bioloogilistest või teistest kontrollimatutest faktoritest, mis võivad muuta selle sordi eeldatavat käitumist.

Definitsioon
x
x

x
x
x

Määratletud on resistentsuse kaks taset:
Kõrge resistentsus (HR): Taime võime piirata või pärssida konkreetse kahjuri või haigustekitaja rünnakut ja/või nende poolt põhjustatud kahjustust, võrreldes
vastuvõtlike sortide reaktsiooniga sarnastes keskkonnatingimustes ja kahjuri või haigustekitaja surve korral. Suure kahjurite või haigustekitajate surve korral
võivad kõrge resistentsusega taimel ilmneda mõned haiguse sümptomid või kahjustused.
Keskmine resistentsus (IR): Taime võime teatud määral taluda või piirata konkreetse kahjuri või haigustekitaja rünnakut. Keskmise resistensusega taimedel
ilmneb rohkem sümptomeid kui kõrge resistentsusega taimedel, kuid nad peaksid siiski paremini toime tulema kui vastuvõtlikud taimed.
Tolerantsus (T): Taime võime taluda abiootilist stressi (nt. keskkonnast või kemikaalidest tulenev) paremini kui samades tingimustes kasvanud vastuvõtlikud
taimed.
Vastuvõtlikkus: Taime võimetus piirata konkreetse kahjuri või haigustekitaja kasvu ja arengut või taluda konkreetset keskkonnast või kemikaalidest põhjustatud
stressi.

VASTUTUS
See informatsioon põhineb meie vaatlustel ja/või informatsioonil, mis on saadud teistest allikatest. Kuna taime käitumine sõltub seemne geneetilise potentsiaali,
füsioloogiliste omaduste ja keskkonna (sh. kasvatusvõtted) vahelisest vastastikusest toimest, ei anna me mingit garantiid taime käitumisele, mis on seotud antud
informatsiooniga, samuti ei võta me vastutust ühegi otsese või tegevusest tuleneva kaotuse eest, mis võivad ilmneda mis iganes põhjustel.
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