Tomatplanter i haven…

”Tiny Tim”

Letdyrket cherrytomat til dyrkning i potte på altaner, i
vindueskarme, drivhus eller udendørs på meget
beskyttede steder. Rigeligt udbytte af små, søde tomater.
Trives i næringsrig, veldrænet jord. Vandes jævnligt.
Skuddene i bladhjørnerne skal ikke knibes. Rusk let i
blomsterklaserne, det fremmer frugtsætningen.

”Totem”

Rød cocktail tomat, 50 cm høj, perfekt til krukke eller
altan. Dejlig smag. Totem er en busktomat, og skal ikke
knibes. Sorten giver et overraskende højt udbytte i
forhold til dens størrelse.

”San Marzano”

Blommetomat. En klassisk italiensk sort, der giver
aflange, pæreformede røde tomater med masser af
frugtkød. San Marzano egner sig derfor godt til
hjemmelavet tomatsovs, tomatpure eller til at fryse ned
til vinterens sovser og gryderetter.

”Jordbærtomat”
Smukke røde jordbærformede tomater, som måler ca.
3x3,5 cm. De har en meget fin og saftig sød smag.
Et strejf af let blomsteraroma. God fast konsistens.
Kan dyrkes i drivhus eller friland. Flot udbytte og pæn
vækst.
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“Favorita”
Super pragtfuld rød cherry tomat med frugter i lange
dobbelte klaser. Pragtfuld krydret og sød smag, nærmest
chokoladeagtig. Kåret som bedst smagende tomat flere
gange. Udbytte over middel.

”Tumbling Tom Red” (ampel tomat)
Hvorfor ikke! En rød cherry ampel tomat. Den hænger
dekorativt ned med løv og klaser af tomater. Den er
meget kompakt i væksten, og fylder cirka 40 cm i
diameter på en sæson. Perfekt til altan eller lign. Skal
ikke knibes.

”Romello”

Rød blommetomat med lange klaser. Ca. 30 cm høj busk
tomat. Stor modstandskraft mod kartoffelskimmel,
ringe revnetilbøjelighed. Sødmefuld smag. Dyrkes i
drivhus og på friland. Perfekt til krukke, altan eller
vindueskarm. Kræver ingen beskæring.

”Maskotka”
Fin sort til dyrkning på altan, terrasse eller i drivhus.
Stort udbytte af søde, kirsebærstore tomater. Trives i
næringsrig, veldrænet jord. Vandes jævnligt. Skuddene i
bladhjørnerne skal ikke knibes. Rusk i blomsterklaserne,
det gavner frugtsætningen. Kræver evt. opbinding.
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”Jersey Devil”
Lange, spidse røde tomater, formet som
bananer/peberfrugter.
Tomaterne kan blive 10-15 cm. lange.
Meget kødfulde, sød med en utrolig smag med få frø.
Meget frodig. Bedst i drivhus men også ganske god på en
lun plads på friland. Perfekt til tomatsaucer.

”Losetto”
Fin tomatsort med god frugtsætning, særligt velegnet til
at dyrke i ampel på terrasse. Giver rigelig høst af små,
søde tomater. Trives på næringsrig, veldrænet jord og på
beskyttede steder. Vand regelmæssigt. Skuddene i
bladhjørnerne, "vildskuddene", fjernes ikke. Støt først
planterne med en pind, plant derefter 2-3 planter i en
ampel, og lad dem hænge ned.

”Strib tomat” HD
Lille stribet tomat fra Heidi.
Skulle efter sigende give ganske godt og være en god.

”Gul tomat” HD
Lill tomat fra Heidi.
Skulle efter sigende give ganske godt og være en god.
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”Netto cocktail” HD
Lille tomat fra Heidi.
Skulle efter sigende give ganske godt og være en god.

