
TOMATA
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ Α.Ε
Octydia V421 HF1

Εξαιρετικός συνδυασμός σε χρώμα και σε 
γεύση από ένα νέο υβρίδιο, ανεκτικό στις 
ιώσεις TYLCV & TSWV!
3 Υβρίδιο αναρριχώμενης τομάτας, μεσαίας πρωιμότητας, 
κατάλληλο για φύτευση στο θερμοκήπιο.
3 Ζωηρό και δυνατό φυτό με  ανοχή στις ιώσεις TSWV, TYLCV και σε 
Νηματώδεις.
3 Υψηλή και ομοιόμορφη παραγωγή από καρπούς πολύ καλής 
ποιότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου. 
3 Καρποί έντονα κόκκινοι και γευστικοί , με  σχήμα στρογγυλό – 

ελαφρά οβάλ και 
βάρος 190- 270 
gr., πολύ καλής 
διατηρησιμότητα, 
όχι μόνο πάνω 
στο φυτό αλλά και 
μετασυλλεκτικά. 
3 Τομάτα κατάλληλη 
για τη ντόπια αγορά 
αλλά και για εξαγωγή.
Ανοχές: 
(HR) ToMV/Va/Vd/
Fol:(0,1)/For/TSWV
(IR) Ma/Mi/Mj/TYLCV

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
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Faustino G239 HF1
Τομάτα τσαμπί, παραγωγική και γευστική 
με ανοχή στις ιώσεις TYLCV & TSWV!
3 Φυτό ζωηρό, με κοντά μεσογονάτια, πολύ 
παραγωγικό!
3 Πολύ σταθερό, σχήμα σταυρού 
‘’ψαροκόκκαλο’’
3 Καρποί πολύ καλής ποιότητας, σφικτοί και 
έντονα κόκκινοι, βάρους =110- 140  gr. 
7-8 καρποί / σταυρό.
Ανοχές: (HR) ToMV/Va/Vd/Fol:(0,1)/For/TSWV
                 (IR): Ma/Mi/Mj/TYLCV

Ανοχές: Επεξήγηση συμβόλων 
ToMV: Ιός Μωσαϊκού της τομάτας
Va, Vd: Βερτιτσίλιο
Fol:0,1: Φουζάριο
For: Φουζάριο radicis
Ff:1-5: Κλαδοσπόριο
M /Mi/Mj: Νηματώδεις
TSWV: Ιός κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας.
TYLCV: Ιός του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας.

TOMATA ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ ΤΣΑΜΠΙ

e-mail: fytroseed@ath.forthnet.gr            www.gautiersemences.com



Pristyla HF1

Η τομάτα που ικανοποιεί παραγωγούς, 
εμπόρους και καταναλωτές!
3 Υβρίδιο αναρριχώμενης τομάτας, μεσαίας πρωιμότητας, 
κατάλληλο για φύτευση στο θερμοκήπιο.
3 Ζωηρό και δυνατό φυτό με πολύ καλή ανοχή στην ίωση TYLCV και 
Νηματώδεις.
3 Αραιό φύλλωμα που εμποδίζει την ανάπτυξη υγρασίας, 
επιτρέποντας τον καλό αερισμό και φωτισμό των φυτών.
3 Υψηλές αποδόσεις από υψηλό ποσοστό καρπών Ά διαλογής.
3 Ομοιόμορφοι, κόκκινοι καρποί βάρους 180- 250 gr. χωρίς ατέλειες.
3 Καρποί καλής 
διατηρησιμότητας, 
όχι μόνο πάνω 
στο φυτό αλλά και 
μετασυλλεκτικά. 
3 Τομάτα κατάλληλη 
για τη ντόπια αγορά. 
Ανοχές: 
(HR) ToMV/Va/Vd/
Fol:(0,1)
(IR) Ma/Mi/Mj/TYLCV

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Atyliade AL142 HF1
Τομάτα τύπου ROMA (PLUM) με ανοχή 
στην ίωση TYLCV!
3 Υβρίδιο αναρριχώμενης τομάτας τύπου Roma, μεσαίας πρωιμότητας, 
κατάλληλο για φύτευση στο θερμοκήπιο.
3 Ζωηρό και δυνατό φυτό με πολύ καλή ανοχή στην ίωση 
TYLCV και Νηματώδεις.
3 Φυτά που καρποδένουν πολύ καλά και 
ομοιόμορφα, οδηγώντας σε μεγάλες αποδόσεις. 
3 Καρποί εξαιρετικής ποιότητας : ελκυστικά 
κόκκινοι και γευστικοί, βάρους 120- 140 gr.
Ανοχές: (HR): ToMV/Va/Vd/Fol:(0,1)/For/ TSWV
                 (IR): Ma/Mi/Mj/TYLCV

Matyno HF1
Cherry στρογγυλό με ανοχή στην ίωση TYLCV. 
3 Νέο στρογγυλό cherry, για συγκομιδή σε τσαμπί, με πολύ καλή 
ποιότητα και γεύση!
3 Φυτό εύρωστο και ζωηρό, δένει 10-12 
ομοιόμορφους καρπούς στο σταυρό 
3 Καρποί  στρογγυλοί και συνεκτικοί, βάρους 
20-22 gr,.  λαμπερά κόκκινοι και γευστικοί, 
καλής διατηρησιμότητας. 

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

PLUM (ROMA TYPE)

CHERRY

Capriccio HF1
Cherry τύπου ‘’Ελιά’’, μοναδικά νόστιμο!
3 Φυτό ζωηρό, με κοντά 
μεσογονάτια, πολύ παραγωγικό!
3 Καρποί τύπου ‘’ελιά’’, βάρους 
10-12 gr. , για συγκομιδή 
’’ένα –’ένα’’.
Εξαιρετική γεύση!

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

Delicassi K6 HF1
Cherry τύπου ‘’Mini San Marzano’’, εξαιρετική 
ποιότητα και γεύση!
3 • Φυτό ζωηρό,  πολύ καλής 
καρπόδεσης,  με κοντά 
μεσογονάτια. 
• Καρποί  με σχήμα μακρύ 
κυλινδρικό , πολύ σφιχτοί  και  
βάρους 28-32 gr. 
• Εξαίρετη ποιότητα καρπών, 
λαμπερό χρώμα - έντονα κόκκινο- 
και πολύ καλή γεύση!
Ανοχές: (HR): ToMV/ Fol: 0 / Ff:1-5   
                 (IR): Ma/ Mi/ Mj 

COCTAIL CHERRIES


