TOP SEEDS
hajtatási paradicsomfajta-választéka
Top Adiff:
25-30 gr-os, kerek, narancsszínű,
kemény bogyójú, cherry paradicsom
gyönyörű csészelevelekkel, LSL.
Rövid ízközű, folyamatosan virágzó és
jól kötődő és termő fajta.
A bogyók kiváló érzékszervi
tulajdonságokkal rendelkeznek és
magas cukortartalmúak.
HR: ToMV: 0-2 / Va:0/ Vd:0/ Ff:0
IR: Ma / Mi / Mj

Top Beka:
20-25 gr-os, kerek, ropogós, élénkpiros,
őszi-téli-nyári fajta.
Rövid ízközű, rendkívül gyorsan termő
fajta halszálka elrendezésű, gyönyörű
fürtökben szedhető.
HR: ToMV:0-2 / Fol:0-2/ Ff: A-E / For
IR: Mi / Ma / Mj / TYLCV

Cordobesa:
70-80 gr-os fürtparadicsom.
Kiegyenlített, 6-8 tojásalakú bogyóból
álló, világoszöldből feketébe érő,
különlegesség.
Bogyójának kiváló az íze és magas a
lykopintartalma.
HR: ToMV:0-2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0-1
IR: Mi / Ma / Mj / TYLCV

Eletta:
Ez egy nagyon korán érő, rövid ízközű,
sokat termő fajta.
20-25 gr-os, kerek, nem repedő,
rubinvörös színű, 16-18 bogyóból álló
elegáns, halszálka elrendezésű
fürtparadicsom.
HR: ToMV:0-2 / Va:0 / Vd:0 / Fol: 0-1/
TSWV
IR: TYLCV

Lolita (Top2400):
35-45 gr-os, sárgás-piros színű, midi
szilvaparadicsom bogyói nem repednek
és kemények.
Egész évben ültethető fajta.
HR: ToMV: 0-2/ Vd:0/ Va:0/ Fol: 0-1

Mini On:
15 gr-os, kerek, sárga miniparadicsom.
A paradicsomnövény közepes
növekedési erélyű, de könnyen és sokat
virágzik és köt.
HR: ToMV:0-2 / Va:0 / Vd:0

Otelo:
35-40 gr-os, Tomachoc márkájú,
közepes szilva, csokoládé színű, jó ízű
különlegesség egész évre való
termesztésre. Enyhén zöldesen kell
leszedni.
Mindig ültethető, de nyári időszakban
árnyékolást kíván.
HR: ToMV: 0-2/ Vd:0/ Va:0/Fol: 0-1

Parisi:
Kiemelkedően jó ízű, 30-35 gr-os, midi
szilva-cseresznye alakú, 10-12 db
bogyói álló, kiváló ízű, elegáns
halszálka elrendezésű fürtökkel.
A növény erős növekedésű és sok fürtöt
nevel egyszerre.
HR: ToMV:0-2 / Fol:0-1
IR: Mi / Ma / Mj

Quinto:
60-100 gr-os, Tomachoc márkájú,
kerek, 5-7 gyümölcsből álló, intenzív
élénkzöld színű fürtparadicsom.
Teljes érésben mahagóni színű és
fényes bogyókat terem.
HR / ToMV:0-2 / Fol:0-1/ Va:0/ Vd:0
IR: Mi / Ma / Mj

Rhon:
15 gr-os, piros miniszilva, fürtben vagy
bogyózva szedhető.
Nem potyog és nem reped éretten sem.
HR: ToMV/ TSWV /Sl
IR: Mi/ Ma/ Mj/ TYLCV

Rosacambra:
200-230 gr-os, rózsaszínű, intenzív ízű,
bivalyszív típus, ami üregesedésre
egyáltalán nem hajlamos.
Termesztésénél a Ca-ellátottságra
fokozottan ügyelni kell.
HR: ToMV:0 / TSWV / Va:0 / Vd: 0

Shir:
80-130 gr-os, kerek, darabosan
szedhető csokoládé színű paradicsom
különleges ízvilággal.
Nagyon korán és gyorsan terem.
Rövid kultúrára való.
HR: ToMV/ Va/Vd/ Fol:0-1
IR: Mi/Ma/Mj

Sissy:
35-40 gr-os, Tomachoc márkájú,
mahagóni színű, kerek, 6-8 bogyós
fürtökben terem.
A bogyóknak nagyon intenzív íze,
magas cukor- és lykopintartalma van.
HR: ToMV:0-2 / Fol:0-1/ Va: 0/ Vd: 0
IR: Mi / Ma / Mj

Top 2299:
Nagyméretű, 150-180 gr-os, egyíszínből érő,
LSL paradicsom hideghajtatásra.
Biztonságos, nagy hozamát kedvező
növekedési erélye és rezisztenciái biztosítják.
HR: ToMV /Vd:0 / Va:0 /Fol:0-2 / TYLCV
IR: Mi /Ma /Mj /TSWV

TOP 2406:
20 gr-os, sárga színű, ovális cherry
paradicsom különlegesen finom
ízvilággal.
Egész évben oltva javasoljuk
termeszteni.
HR: ToMV / Vd:0 / Va:0 IR: Mi

Top 2411:
Nagyon erős növekedésű hajtatási fajta,
aminek könnyen tartható a generatívvegetatív aránya.
Termése 20-25 gr-os, sötét csokoládé
színű fürtparadicsom.
HR: ToMV:0-2/ Fol:0-1
IR: Mi/ Ma/ Mj

Top 2416:
Darabosan szedhető, 20 gr-os, csíkos,
foltos cherry paradicsom, ami a
különleges színe és formája miatt
piacos.
HR: ToMV: 0-2 /Fol: 0.1
IR: Mi/Ma/Mj

Top Alon:
Koktél paradicsom csokoládé színű, 40
mm átmérővel.
HR: ToMV/ Va:0/Vd:0/ Fol:0-1
IR: Mi/Ma/Mj

Top Amit:
Folytonnövő, közepes növekdési erélyű,
jól átszellőző, nyitott növény.
Kiválóan köt és nagyon szép halszálka
fürtöket terem. Egyszínből erő, 30-35
gr-os, repedésellenálló, LSL bogyók
jellemzik.
HR: ToMV /Fol:0-1
IR: Mi/Ma/Mj

Top Lotz:
35-40 gr-os, bébi szilvaparadicsom
enyhén csokoládépiros színnel,
élénkzöld csíkokkal és kiváló ízzel.
HR: ToMV/ Va:0/Vd:0/ Fol:0-1
IR: Mi/Ma/Mj

Top Marzia:
Mini San Marzano 30-35 gr-os
paradicsom intenzív piros színnel, ami
jól szállítható és pultontartható.
A növény korai érésű, könnyen köt és
gyorsan terem.
HR: ToMV 0-2/ Fol: 0-1 / Va:0/ Vd:0

Top Zmira:
Csíkos paradicsom, ami 8-10, 25-30 gros bogyóból álló fürtben szedhető.
Ízvilága különleges.
HR: ToMV:0-2 / Fol:0-1 / Va:0 / Vd:0
IR: Mi / Ma / Mj

Top Zohar:
30-35 gr-os, Tomachoc márkájú,
zebracsíkos mini szilva bogyókkal, 6-8
gyümölcsből álló halszálka elrendezésű
fürtökben.
HR: ToMV:0-2 / Va:0/ Vd:0
IR: Mi / Ma / Mj

Zeta:
200-250 gr-os, bivalyszív típusú, szinte
savnélküli, zöldes-pirosas színű,
nagyon húsos bogyókat terem.
A növény nyitott habitusú, középerős
növekedésű és rövid ízközű.
A bogyók nem aprósodnak el még a
felsőbb nóduszokon sem.
HR: ToMV/Va:0/Vd:0/TSWV
IR: Mi/Ma/Mj/TYLCV

Zigone:
180-230 gr-os, bivalyszív típusú, zöldből
narancsszínbe érő, kemény húsú,
rendkívül kiegyenlített méretű és alakú
bogyókat terem.
Rövid ízközű paradicsomfajta.
HR: ToMV:0 / TSWV / Va:0 / Vd:0
IR: Mi / Ma /Mj / TYLCV

