RUNKOTOMAATTI
(Tanskanvienti)

◊ Tavallinen tomaatti.
◊ Kasvatetaan korkeaksi, tuetaan narulla tai tukikepillä,
sivuversot poistetaan.
◊ Sopii kasvihuoneeseen tai lämpimälle seinustalle tai avomaalle.
◊ Hedelmät normaalinkokoisia, makeita.
◊ Vanha luotettava lajike.

KIRSIKKATOMAATTI
(Sweetie)

◊ Satoisa Sweet Million-tyyppinen kirsikkatomaattilajike.
◊ Kasvatetaan korkeaksi, tuetaan narulla tai tukikepillä,
sivuversot poistetaan.
◊ Tekee pieniä, erittäin makeita peukalonkokoisia tomaatteja.
◊ Sopii kasvihuoneeseen tai lämpimälle seinustalle.

RUNKOTOMAATTI
(Selandia)

◊ Tavallinen tomaatti.
◊ Kasvatetaan korkeaksi, tuetaan narulla tai tukikepillä,
sivuversot poistetaan.
◊ Sopii kasvihuoneeseen tai lämpimälle seinustalle avomaalle.
◊ Hedelmät normaalinkokoisia, makeita.
◊ Vanha luotettava lajike.

PENSASTOMAATTI
(Rentita)

◊ Sopii kasvihuoneeseen tai avomaalle tai ruukkuun.
◊ Aikainen, tuottaa satoa avomaalle istutettuna jo elokuun
alussa.
◊ Sivuversoja ei tarvitse poistaa.
◊ Hedelmät keskikokoisia, erittäin makean makuisia.

AMPPELITOMAATTI
(Tumbler)

◊ Tekee runsaasti pieniä makeita punaisia tomaatteja.
◊ Kasvutapa köynnöstävä, tasapainoinen.
◊ Sopii esim. amppeliin tai ruukkuun.

RUUKKUTOMAATTI
(Micro Tom)

◊ Tekee pieniä makeita coctail-tyyppisiä kiiltävänpunaisia
tomaatteja.
◊ Tiiviskasvuinen, sopii parhaiten ruukkuviljelyyn ja amppeliin.
◊ Sivuversoja ei tarvitse poistaa, kasvin korkeus täysikasvuisena
35 - 40 cm.

PÄÄRYNÄTOMAATTI

◊ Keltainen.
◊ Soikean muotoiset makeat hedelmät.
◊ Tuetaan normaalisti pystyyn, istutetaan kasvihuoneeseen tai
avomaalle.
◊ Poistetaan varkaat säännöllisesti.
◊ Hedelmät helppo viipaloida.

◊
◊
◊
◊

SYDÄNTOMAATTI
(Monterray)

Luumukirsikkatomaatti, hedelmien paino 10 - 12 g.
Hedelmien maku makea, poikkileikkaus sydämenmuotoinen.
Poikkeuksellisen hyvät terveysvaikutukset.
Kasvatetaan tuettuna kuten tavallista kirsikkatomaattia.

KIRSIKKATOMAATTI
(Chokolet cherry)

◊ Kasvatetaan korkeaksi, tuetaan narulla tai tukikepillä,
sivuversot poistetaan.
◊ Tekee pieniä, erittäin makeita, tummanruskeita
peukalonkokoisia tomaatteja.
◊ Sopii kasvihuoneeseen tai lämpimälle seinustalle.

KASVIHUONEKURKKU
(Euphoya F1)

◊
◊
◊
◊

Tavallinen kurkku.
Kasvatetaan kasvihuoneessa tai muussa lämpimässä paikassa.
Tekee pitkiä,  sileäpintaisia kurkkuja, karvasvapaa.
Poistamalla liiat sivuversot satoa saadaan runsaasti runkoon
kehittyvistä kukista.
◊ Istuta pintaan ja varo ylikastelua viileällä säällä.

RUUKKUTOMAATTI
PENSASTOMAATTI
(Rambling red stripe)

◊ Pensastavan lamoava kasvutapa, kutsutaan myös
tiikeritomaatiksi.
◊ Tekee erittäin makeita, tummanruskeajuovaisia keskikokoisia
tomaatteja.
◊ Sopii kasvihuoneeseen tai patiolle, ruukkuun tai isoon
amppeliin.

◊
◊
◊
◊

PARVEKEKURKKU
(Patio Snacker)

Sopii esim. 10 l tai isompaan astiaan patiolle tai parvekkeelle.
Aikainen, tekee satoa 40 pv kuluttua istutuksesta.
Hedelmät makeita n. 15 cm pitkiä makeita napostelukurkkuja.
Hillittykasvuinen, hyvin haarautuva lajike.

AMPPELIKURKKU

◊ Satoisa ja aikainen, sijoitetaan lämpimään suojaisaan
paikkaan.
◊ Lyhyet nivelvälit, sopii amppeleihin ja ruukkuihin.
◊ Amppelissa kastellaan ja lannoitetaan säännöllisesti.
◊ Makoisat sileäpintaiset hedelmät, napostelukurkku.

PYÖREÄ KURPITSA

◊ Käytetään säilöntään, tai kuutioita voi myös pakastaa.
◊ Viihtyy lämpimässä ravinteikkaassa maassa, mielellään
kohopenkissä.
◊ Hallaharso keväällä auttaa sopeutumisessa.
◊ Sopiva istutusetäisyys on n. 1 x (1...2) m, hedelmät voivat olla
30 - 40 kg.

◊
◊
◊
◊
◊

KESÄKURPITSA
(Diamant)

Vihreä (Zucchini).
Istutusetäisyys 80 x 80 cm
Käytetään tuoreena hedelmien ollessa n. 10 - 20 cm kokoisia
Kesäkurpitsaa voi myös pakastaa ryöpättynä tai soseena.
Viihtyy lämpimässä ravinteikkaassa maassa, mielellään
kohopenkissä.
◊ Hallaharso keväällä auttaa sopeutumisessa.

PITKÄ KURPITSA

◊ Käytetään säilöntään, tai kuutioita voi myös pakastaa.
◊ Viihtyy lämpimässä ravinteikkaassa maassa, mielellään
kohopenkissä.
◊ Hallaharso keväällä auttaa sopeutumisessa.
◊ Sopiva istutusetäisyys on n. 1 x (1...2) m, hedelmät voivat olla
30 - 40 kg.

CHILIPAPRIKA
(Orange Flame)

◊ Voimakkaan makuinen, pitkänmalliset hedelmät.
◊ Voidaan kasvattaa ruukuissa.
◊ Kapeat kirkkaan oranssit hedelmät, maku erittäin voimakas.

PATIO CHILIPAPRIKA
(Apache)

◊ Ruukkuviljelyyn sopiva lajike, täysikasvuisena n. 35 cm korkea.
◊ Tuottaa runsaasti n. 7 cm pitkiä hedelmiä, maku voimakas.
◊ Ulkonäkönsä ja kasvutapansa vuoksi sopii vaikka
koristekasviksi.

CHILIPAPRIKA
(Medina)

◊ Erittäin satoisa punainen suippomallinen chilipaprika.
◊ Aikainen ja viljelyvarma.
◊ Hedelmät ohutseinäisiä, maku voimakas.

PATIO CHILIPAPRIKA
(Peppino)

◊ Erittäin aikainen, sopii parveke ja terassiviljelyyn.
◊ Hedelmät kauniin tummanpunaisia pyöreitä,
keskivoimakkaita.
◊ Kasvin korkeus 60 - 80 cm, tiivis kasvutapa.

HERKKUPAPRIKA
(Planet)

◊ Punaiset, paksulihaiset 20 - 23 cm pitkät hedelmät.
◊ Erittäin hyvänmakuiset, helppo viipaloida.
◊ Aikainen, sopii vaihteleviin olosuhteisiin.

◊
◊
◊
◊

AMPPELIMANSIKKA
(Fragoo)

Jatkuvasatoinen, makean makuiset marjat.
Puna- tai valkokukkainen, hyvä myös koristekasvina.
Liiat rönsyt kannattaa poistaa, ne myös juurtuvat nopeasti.
Soveltuu amppeliin, parvekelaatikkoon tai maahan.

NAPOSTELUPAPRIKA
(Snack Red)

◊ Makeat, pitkänomaiset paksuseinäiset, 5 - 8 cm pitkät
hedelmät.
◊ Siemenet lähellä kantaa, joten ne on helppo poistaa.
◊ Kasvutapa korkeahko, sietää vaihtelevia olosuhteita.
◊ Terassille, kasvihuoneeseen tai avomaalle.

◊
◊
◊
◊

AVOMAANKURKKU
(Wilma)

Itsepölytteinen.
Hedelmät sileitä ja makoisia.
Sopii avomaalle lämpimälle paikalle tai kasvihuoneeseen.
Voidaan kasvattaa myös narua pitkin kasvihuoneessa,
istutusetäisyys 50 x 100 cm.
◊ Istutusetäisyys avomaalla 20 x 100 cm mustalla muovilla
verhoiltuun kohopenkkiin.

AVOMAANKURKKU
(Carine)

◊ Itsepölytteinen
◊ Hedelmät tasalaatuisia, muodoltaan ja rakenteeltaan
erinomaisia.
◊ Sopii avomaalle lämpimälle paikalle tai kasvihuoneeseen.
◊ Voidaan kasvattaa myös narua pitkin kasvihuoneessa,
istutusetäisyys 50 x 100 cm.
◊ Istutusetäisyys avomaalla 20 x 100 cm mustalla muovilla
verhoiltuun kohopenkkiin.

