Sort

Hind 1tk.

Honeoye

0,55

Kirjeldus
Varajane, saagikas, suhteliselt vastupidav hahkhallitusele,

Pakend
100 tk

vähem vastupidav jahukastele, mõõduka talvekindlusega
Viljad: suured, läikivad, mahlased, hea käitlemiskindlusega

Vibrant

0,75

Sort: varajane, hea saagikusega, suhteliselt vastupidav jahukastele,

100 tk

vähem vastupidav närbumistõvele
Viljad: keskmised kuni suured, kergelt koonilised, säravpunased, kõrge kvaliteediga
Elsariusz

0,65 ( Elsanata x Syriusz) on sort, mida iseloomustab suur saagikus ja tervislikud, väga tugevad, suured viljad.

100 tk

Taim: iseloomulik keskmine kasvutugevus, kompaktne kasvulaad. Taimed õitsevad rikkalikult ja annavad suure
saagikuse.
Viljad: suured kuni väga suured, laia koonuse- või südamekujulised. Väga tugevad, erepunased, tipust veidi
heledamad, keskmiselt läikivad. Tervisele kasulikud (sisaldavad C-vitamiini, antotsüaniine
Kent

0,55

Sort: varasepoolne, keskmise saagikusega, suhteliselt vastupidav haigustele, hea talvekindlusega

100 tk

Viljad: keskmised kuni suured, hea korjatavusega, hea käitlemiskindlusega
Hokent

0,65 (Kent x Honeoye) on sort, mida iseloomustab väga suur saagikus ning tugevad ja ilusad viljad.
Taim: iseloomulik tugev kasv, keskmiselt laiuv kasvulaad. Õitseb rikkalikult.

100 tk

Viljad: suured kuni keskmise suurusega, koonilised, erepunased, tugevad. Mahlase viljalihaga, maitsvad,
mõõdukalt tugeva lõhnaga.
Dukat

0,55

Sort: varajane, keskmise saagikusega, suhteliselt vastupidav haigustele, üsna hea talvekindlusega

100 tk

Viljad: keskmise suurusega kuni suured, ümarad, maitsvad, hea käitlemiskindlusega
Elkat

0,65 (Elsanata x Dukat) on äärmiselt viljakas dessertsort. Sobib ideaalselt kasvatamiseks istandustes, koduaedades ja
mahetaludes.

100 tk

Viljad: väga suured kuni suured, eredad, läikivad, ühtlase värvusega, väga maitsvad. Äärmiselt
vastupidavad juurestikuhaigustele, maasika-laikpõletikule (Mycosphaerella fragariae), maasikapunalaiksusele (Diplocarpon earlianum), hahkhallitusele (Botrytis cinerea) ja jahukastele (Podosphaera
aphanis). Sobilik kasvatajatele, kes hakkavad kasvatama maasikaid eksportviljana. Tänu külmataluvusele
ja väiksemale vastuvõtlikkusele haigustele kasvatatakse seda sorti Elsanta alternatiivina.
Elsanta

0,45

Sort: keskvarajane, saagikas, suhteliselt vastupidav haigustele, vähem vastupidav külmale

100 tk

Viljad: väga suured, erepunased, tugeva läikega, dessertsort, hea käitlemiskindlusega
Markat

0,65

(Marmolada x Dukat) on maasikasort, mida iseloomustab suur saagikus, tugevad, vastupidavad

100 tk

ja ilusad viljadning vastupidavus lehehaigustele.
Taim: iseloomulik jõuline kuni keskmine kasvutugevus, keskmiselt kompaktne kasvulaad.
Õitseb rikkalikult. Viljad: suured, koonilised või silinderjad, erepunased, läikivad, tugeva
Polka

0,65

Sort: varasepoolne, hea saagikusega, suhteliselt talvekindel, vastuvõtlik risoomhaigustele

100tk

Viljad: keskmised kuni suured, valmivad ühtlaselt, hea korjatavusega, hea käitlemiskindlusega

Senga Sengana

0,45

Sort: keskvarajane, hea saagikusega, suhteliselt vastupidav haigustele, hea külmakindlusega
Viljad: väga suured, tumedamad punased, hea käitlemiskindlusega

100 tk

Pegasus

0,65

on Inglismaalt pärit sort, millel on suured kuni väga suured ilusad viljad. Viljakas, väga vastupidav. 100 tk
Taimele iseloomulik keskmine kasvutugevus, laiuv kasvulaad, viljakas Viljad väga ilusad, korrapärase
kujuga, koonilised, läikivad ja väga suured, hiljem kipub andma väiksemaid vilju.
Väliskiht on tugev, andes hea käitlemiskindluse. Tekstuur on mahlane ja maitse meeldivalt magus,

Panon

0,65 (Pandora x Marmolada) Sort: on mis annab vastupidavate, tugevate ja suurte viljadega suure saagi.
Taimele on iseloomulik jõuline, keskmine kasvutugevus ja kasvulaad. Õitseb rikkalikult.

100 tk

Õied on lehtede all peidus. Isassteriilsed õied. Väga suur saagikus.
Viljad: suured, südame-, palli- ja koonusekujulised. Tugevad, oranžikaspunased, tipust veidi heledamad,
läikivad
Pandora

0,65

Inglismaalt pärit sort. Sarnaneb Senga Senganale, kuid vastupidavam ja vilju annab hiljem.

100 tk

Eriti suured viljad, Üks maitsvamaid sorte. Väga suur saagikus.
Teisel aastal annavad taimed saaki veel hiljem kui esimesel aastal.
See tõttu on võimalik saagikoristuse aega edasi lükata

San Andreas

0,95

Sort: Taasviljuv annab vähem võrseid kui teised sordid hea haiguskindlusega

100tk

Viljad: suured kuni väga suured, heledamad punased, väga maitsvad, kõrge kvaliteediga

Selva

0,80

Sort: Taasviljuv, keskmise saagikusega, keskmise talvekindlusega,
vastuvõtlikum jahukastele Viljad: suured, hea käitlemiskindlusega

100tk

Paljasjuursed taimete läbimõõt 6-20 mm ja üle selle (enamasti 10-15 mm)
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