GAUTIER SEMENCES POMIDORAI
KAKAO F1

Ypatingo skonio juodieji pomidorai

Tinkamas ankstyvam derliui. Augalas
auga labai sparčiai. Vaisiai yra šiek
tiek suploto rutulio formos, tamsiai
rudo su žaliu atspalviu, pasižymintys nepakartojamu skoniu ir gausiu
derliumi. Pomidorai 130-150 g svorio,
57-67 mm dydžio, ilgai išlaiko prekinę
išvaizdą. Rekomenduojama auginti
po priedangomis ar šiltnamiuose.

HR: ToMV/Vd/Fol:0

CAPRICIO F1

Išskirtinio skonio mažieji slyviniai
pomidorai

Vidutinio ankstyvumo labai derlingi
mažieji slyviniai pomidorai. Augalas
su trumpais tarpubambliais. Vaisiai
kiaušinio formos, gražios, ryškios
raudonos spalvos bei išskirtinio
skonio. Vidutinis vieno vaisiaus svoris
- 8-10 gramų. Gali būti auginami po
priedangomis ar šiltnamiuose bei
hidroponiniu būdu.

HR: ToMV/Fol:0/Ff:1-5
IR: Ma/Mi/Mj

DELICASSI F1

Autentiški ir skanūs mažieji San Marzano tipo pomidorai

Sparčiai augantis augalas su labai
geru vaisių išdėstymu bei trumpais
tarpubambliais. Vaisiai tvirti, intensyvios raudonos spalvos, cilindrinės
slyvos formos bei puikaus skonio ir
aromoto. Vidutinis vaisiaus svoris 25-30 gramų. Sunokę pomidorai gali
būti skinami po vieną arba kekėmis.
Gali būti auginami po priedangomis
ar šiltnamiuose bei hidroponiniu
būdu.

HR: ToMV/Fol:0/Ff:1-5
IR: Ma/Mi/Mj

TIMENTA F1

Raudoni, žaliai dryžuoti (tigriniai) ankstyvieji pomidorai

Sunokę vaisiai yra raudoni su žaliais
dryželiais, išsiskiriantys puikiu skoniu.
Vidutinis vaisių svoris 110-130 g.
Tinkami auginti ankstyvam derliui šiltnamiuose arba hidroponiniu būdu.

HR: ToMV/For

TIVERTA F1

Geltoni, žaliai dryžuoti (tigriniai) ankstyvieji pomidorai

Sunokę vaisiai yra geltoni su žaliais
dryželiais, išsiskiriantys natūraliu
rūgštumu. Vidutinis vaisiaus svoris
110-130 g. Tinkami auginti ankstyvam derliui šiltnamiuose arba hidroponiniu būdu.

HR: ToMV/For

TIROUGE F1

Raudoni, geltonai dryžuoti (tigriniai)
ankstyvieji pomidorai

Sunokę vaisiai yra raudoni su geltonais dryželiais. Vidutinis vaisių
svoris 110-130 g. Tinkami auginti
ankstyvam derliui po priedanga arba
hidroponiniu būdu.

HR: ToMV/For
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MARGOLD F1

Marmande tipo ananasiniai pomidorai

Unikalios išvaizdos Marmande
ananasiniai pomidorai išsiskiria
savo nepakartojamu saldžiu skoniu.
Vaisiai plokščiai apvalūs, briaunuoti,
išskirtinės geltonai raudonos spalvos.
Nokstant vaisiaus briaunelės gana
ilgai išlieka žalsvos spalvos. Vidutinis
vaisiaus svoris nuo 190 iki 250 gramų.
Didesniam derliui gauti rekomenduojama iš kekių pašalinti 2/3 vaisių.

Atsparumas:
HR: ToMV/Va/Vd/Ff:1-5

HR: ToMV/Va/Vd/Ff:1-5

MARBONNE F1
Skanūs Marmande tipo pomidorai

Desertiniai, ankstyvi Marmande tipo
pomidorai. Derlingi, užauginantys
kokybiškus, intensyvios tamsiai raudonos spalvos vaisius. Vaisiai tvirti,
sunkūs. Labai skanūs. Vidutinis svoris
220-250 gramų. Tinkami auginti po
priedangomis, šiltnamiuose.

HR: ToMV/Fol:0

CAURALINA F1
Jaučio širdies tipo pomidorai

Labai derlingas hibridas, tinkamas
auginti tiek labai ankstyvam, tiek
vėlyvesniam derliui. Vaisiai širdies
formos, priskiriami jaučio širdžių
pomidorų tipui („Coeur de boeuf“),
mėsingi, išskirtinio skonio. Vidutinis
vaisiaus svoris yra nuo 160 iki 200
gramų. Tinkami auginti šiltnamiuose
ir hidroponiniu būdu.

HR: ToMV/For/Fol:0
UAB “Baltic seeds”
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MYRIADE F1

BORSALINA F1

Slyviniai pomidorai

Desertiniai

Labai vešlus, gyvybingas augalas. Patogiai išsidėsčiusios vaisių šakėlės padės surinkti maksimaliai didelį pavienių vaisių
derlių. Vaisiai vienodos, gražios raudonos spalvos, ilgai išlaikantys prekinę išvaizdą. Šios savybės išsilaiko visu derliaus
periodu. Vidutinis vaisiaus svoris nuo 110 iki 130 gramų. Gali
būti auginami po priedangomis, šiltnamiuose ar hidroponiniu būdu.

Desertiniai, ankstyvi pomidorai. Vaisiai sunkūs, intensyvios tamsiai raudonos spalvos, blizgūs, briaunuoti.
Sultingi ir skanūs. Vidutinis vaisiaus svoris 180-200 gramų. Tinkami auginti po priedangomis, šiltnamiuose.

HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/Ff:1-5 IR: Ma/Mi/Mj

HR: Va/Vd

KALIXO F1

Mėgstamiausi kekiniai pomidorai Provanso regione

Ankstyvi, apvalūs, kekiniai pomidorai. Augalas vešlios ir subalansuotos
lapijos, su patogiu vaisių išdėstymu,
puikiai prisitaikęs temperatūros
pokyčiams. Vaisiai blizgios raudonos
spalvos, augantys gražiomis kekėmis po penkis. Ilgai išlaiko prekinę
išvaizdą. Labai atsparūs pomidorų
šviesmargei. Gali būti auginami po
priedanga ar šiltnamiuose bei hidroponiniu būdu.

HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/Ff:1-5
UAB “Baltic seeds”
Jonavos g. 6-1, Kaunas 44269
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