
NR SORT LÜHIKIRJELDUS KÕRGUS VÄRVUS

1. Alindi F1 uus, lehemädanikukindlam sort, Cindli taoline, ümar vili, 170-190g kõrge punane

2. Amaneta F1 maitsev lihatomat, vili 170-210g, sobib nii lühikeseks kui pikaks kasvuperioodiks kõrge punane

3. Ananas aromaatne, lihakas, veidi ribiline, vilja suurus 250 - 400g kõrge kollane

4. Apelsini Kollane väga maitsev lihatomat, pehme koorega, viljaliha tihe,vili 180 - 200g poolkõrge (1,5m) tumekollane

5. Barteza F1 varajane, lapikümar, viljad 160-200g, suur saak, haiguskindel kõrge punane

6. Beef Bang F1 varajane, maitsev lihatomat, suured viljad 250 -400g kõrge punane

7. Belle F1         keskvarajane, vastupidav kuumusele, lihatomat, vili 170-220g kõrge punane

8. Berberana F1 UUS ümarad, tugeva koorega, suureviljaline, haiguskindel, vili 250 - 280g kõrge punane

9. Betalux väga kiire kasvuga avamaatomat, külgvõrsed eemaldamist ei vaja madal (0,5cm) punane

10. Black Cerry tuntud meeldiva, eriliselt magusa maitse tõttu,viljad 15 -20g kõrge punakas -pruun

11. Brooklyne F1 haiguskindel, sarnane Cindliga, vili 150 – 170g kõrge punane

12. Carmello F1 vili 200g, lihakas, suurepärase maitsega, sobib kasvuhoonesse kui avamaale kõrge punane

13. Cindel F1 varajane, haiguskindel, saagikas, ümarad vilja, suurus 130g kõrge punane

14. Erk Eesti sort, keskvarajane, lapikümar, vili 125 - 150g, maitsev kõrge erepunane

15. Fizuma F1  UUS varajane sort köetavasse kasvuhoonesse, vili 170-200 g. kõrge punane

16. Fuji Pink F1 UUS pehme koorega, maitsev, suureviljaline, vili 180 - 200g kõrge vaarikapunane

17. Gardeners Deliht suurepärase maitsega kirsstomat, saagikas kõrge punane

18. Golden Göning viljad õrna maitsega, aromaatsed kõrge kollane

19. Golden Sunrise viljad õhukese koorega, pehmed, 70 -100g kõrge kollane

20. Gualdino F1 hea maitsega, haiguskindel, kollaseviljaline, vili 100 - 120g kõrge kollane

21. Green Envij magusad, erkrohelised, pikliku kujuga " viinamari" tüüpi, vili 17 - 20g kõrge roheline

22. Hony Moon F1UUS haiguskindel, ümarad, säravpunased, suureviljaline 250 - 300g kõrge punane

23. Härjasüda tuntud, vana sort, lihatomat, magus, tihe viljaliha, vili 200- 400g, saak väike kõrge punane

24. Indigo Rose väga lahe välimus, maitse pole suurem asi, küpseb kaua, vili Ø 5 - 6 cm kõrge must

25. Katy Rose F1 pehme koor,maitsev, lihane, vili 180 - 200g kõrge vaarikapunane

26. Koit Eestis aretatud, väga vana sort, varajane, sobib avamaale, hea mahlatomat poolkõrge punane

27. Kuldne Kroon väikesed,väga magusad,suure saagiga,vilja kaal 15-20 g kõrge kollane

28. Lemon Boy F1 väga varajane, maitsev, haiguskindel, vili 170 - 180g kõrge kollane

29. Logistika F1 talub jahedat suve, hea lõhenemiskindlus, tugeva koorega, vili -170g kõrge punane

30. Malinowy Ozarowski varajane, väga maitsev, kartulilehine, vili 100 - 130g kõrge vaarikapunane

31. Malle varajane, Eesti sort, vili ümarlapik, 80-90g, hea lõhenemiskindlus kõrge punane

32. Mambina F1  UUS maitsev vaarikapunane suureviljaline tomat, vili 170 - 190g kõrge vaarikapunane

33. Marmande väga maitsev,veidi ribiline tomat. Heirloom ehk pärandsort. Vili 150 - 170g poolkõrge punane

34. Marutska keskhiline, saagikas sort,sobib avamaale, viljad ploomikujulised 50-60g madal (1,m) punane

35. Mato Eesti sort, tuntud ja levinud, vilja suurus 100g madal (1m) punane

36. Minaret F1 varajane, lihtne kasvatada, vili 170 – 190g, ribiline poolkõrge ( 1,5m) punane

37. Mini Star F1 saagikas, hea,magusa maitsega mini -ploomtomat ,vili 15 -17g, hea säilivus kõrge punane

38. Mondial F1 väga varajane, maitsev lihatomat. Tugev koor.Lihtne hooldada, vili 180-220g kõrge punane

39. Moneymaker varajane kobartomat,väga maitsev. Heirloom ehk pärandsort. kõrge punane

40. Naram F1 "ploomtomat" saagikas, viljad tugeva koorega, ideaalne konserveerimiseks kõrge punane

41. Noir Grimee aromaatse maitsega, pehme koorega, sobib õues kasvatamiseks kõrge punakas-pruun

42. Orange Queen keskhiline, kõrge, vili - 130 - 200g, vastupidav haigustele kõrge kollane

43. Petula F1 väga varajane,hea transpordikindlusega, avatud kasvuga, vili 140g kõrge punane

44. Ralli F1 lihatomat, avatud kasvuga,  haiguskindel, vili-200g kõrge punane

45. Roma põõsastomat, viljad tihedad, 60-70g suured, sobib kasvatada ka õues madal (1m) punane

46. Silviana F1   UUS varajane lihatomat, veidi lapikud, suured viljad, 180 - 200g, hea transpordikindlus kõrge punane

47. Sweet Million F1 magus, saagikas "kirsstomat"vastupidavad lõhenemisele, magus kõrge punane

48. Tasty varajane, täispunased ümarad tomatid, vana , armastatud sort, vili 100 - 130g kõrge säravpunane

49. Terma varajane, Eestis aretatud, saagikas, sobib kasvatada õues, viljad 50-80g madal (1m) punane

50. Tigerella triipudega tomat, aromaatsed, triibud ei tuhmu kõrge punane triibuline

51. Tini - Tim madalakasvuline rõdutomat, viljad maitsvad, pisikesed 10 - 15g madal (0,4m) punane

52. Tolstoi F1 keskvarajane, suure saagiga, ümarad tomatid, 120-150g, tuntud sort kõrge punane

53. Valve Eesti sort, saagikas, viljad ümmargused,ühtlased, 95g, lõhnemiskindel poolkõrge ( 1,5m) punane

54. Varto Eesti sort, jässakas, haiguskindel,viljad 50-70g,lehti ei kärbita, rõdule ja avamaale madal (1m) punane

55. Vedetta F1 varajane, tugeva koorega, vilja suurus 170-180g, poolkõrge ( 1,5m) punane

56. Vilja Eesti sort,keskvarajane,vili 140 - 145g, väga hea maitsega poolkõrge ( 1,5m) punane

57. Vilma Eesti sort, aromaatsed, tumepunasd viljad, 20 - 30g, sobib rõdule ja avamaale madal ( 0,5m) punane

58. Voluptosa F1 UUS tugevate ribidega lihatomat, maitsev, pehme koor kaal viljal 200 - 250g kõrge punane

59. Yellow Brandywine aromaatne,  lihakas tomat, kartulilehine. Heirloom ehk pärandsort USA - s kõrge kollakas-oraz
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