
צ'רי פרימיום

- עגבניית צ'רי תמר אדום, צמח   )2330 פאריסי )טופ 
חנטה  וקומפקטי.  בריא  חזק,  צמח  קצר,  מפרק  עם 
מעולה גם בתנאים קשים. פרי מוצק וסביל לסידוקים, 
טעם מעולה, בריקס גבוה, יבול גבוה וחיי מדף ארוכים. 

בשתילות סתיו מעולה גם לקטיף באשכולות.

)משקל פרי 25 גרם(

HR: ToMV:0-2 / Fol:0,1  |  IR: Mi / Ma / Mj
מר

 ת
רי
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חזק אדום

פאריסי )טופ 2330

לקטיף  - עגבניית מיני פלאם אדומה   )2339 )טופ  רון 
באשכול או כבודדת, הפרי בעל צבע אדום יפהפה ועם 
סבילות גבוהה לסידוקים, מבנה האשכול מסודר והפרי 
וקומפקטי.  מאוזן  אינו מתנתק מהשידרה. מבנה הצמח 

.TSWV סביל לוירוס צהבון האמיר ו

)משקל פרי בודד כ 15 גרם(

HR: ToMV / TSWV / Sl  |  IR: Mi / Ma / Mj / TYLCV

אם
פל

ני 
מי

מאוזן 
וקומפקטי אדום
רון )טופ 2339
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יוקה )טופ 2414(
בעל חנטה מעולה

מר
 ת

רי
צ'

כתום

יוקה )טופ 2414( - עגבניית צ'רי תמר בצבע כתום עז, 
טעימה מאוד, צמח חזק, חנטה מעולה, סבילות גבוהה 
לסידוקים, יבול גבוה, מתאים לשתילות כל השנה בבתי 

רשת וחממות.

)משקל פרי 20 גרם(

HR: ToMV:0-2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1

IR: Mi / Ma / Mj / TYLCV

מיני-און )טופ 2405(
צורה עגולה צהוב

מיני-און )טופ 2405( - עגבניית צ'רי עגולה בצבע צהוב 
יבול  חזק,  צימוח  בעל  זן  בודד,  לקטיף  מיועדת  בוהק, 

גבוה, טעם מצוין, וחנטות מעולות.

)משקל פרי 20 גרם(

HR: ToMV:0-2 / Va:0 / Vd:0

טיאנה )טופ 2416(
צמח בריא

מר
 ת

רי
צ'

מנומר

טיאנה )טופ 2416( - עגבניית צ'רי תמר מנומרת, טעם 
בריא  קומפקטי,  חזק,  צמח  בודד,  קטיף  ומתוק,  עשיר 
וגודל אטרקטיביים, שומר  צורה  טוב,  עלוותי  כיסוי  ובעל 

על צבע כהה ומנומר גם בתנאי חום וקרינה גבוהים.

)משקל פרי 20 גרם(

HR: ToMV:0-2 / Fol:0,1  |  IR: Mi / Ma / Mj

צ'רי פרימיום

אותלו )טופ 2400( - עגבניית מידי פלאם שוקו, צמח 
יבול  גרם,   35-45 הפרי  משקל  מעולה,  חנטה  בעל  חזק 
גבוה מאוד, חיי מדף מעולים, סבילות גבוהה לסידוקים, 
זקוק  )בקיץ  השתילה  תאריכי  לכל  מתאים  טוב.  טעם 

להצללה נוספת על מנת לשמור על צבע טוב(.

HR: ToMV:0-2 / Vd:0 / Va:0 / Fol:0,1אם
פל

די 
מי

אותלו )טופ 2400(
חיי מדף 

מעולים שוקו
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