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Seemnekartul Baltic Rose

SORDIKIRJELDUS

Varasus Keskmiselt varajane

Taimed Kiire algareng, punavioletne õite värv

Mugul Ovaalne, punase koorega, madalad silmad ja sisu tumekollane

Toiteväärtus Sobib nii keedu- kui praekartuliks. Toortumenemine minimaalne, 
säilitab väga head maitseomadused säilimisaja lõpuni. 
Tärklisesisaldus 13-14%

Resistents Kiduussikindel Ro1, D1 vähikindel. Haigustele vastupandavus hea

Saagikus Väga kõrge, mugulate arv pesas suur

Säilivus Hea säilivus ja pikk puhkeperiood
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Seemnekartul Adretta
Nostalgiasort!

SORDIKIRJELDUS

Varasus Keskmiselt varajane (kuni varajane), suhteliselt varajane mugulate 
moodustumise võime

Taimed Kõrge, väga kiire tärkamine ja pealsete areng

Mugul Ümar kuni ovaalne, ilusa kujuga, madalate silmadega, keskmise 
suurusega, kollane võrguline koor, kollase sisuga 

Toiteväärtus Keetmisjärgselt jahune C-tüüp., suurepärane maitse. Sobiv pudrukartul! 

Saagikus Keskmine kuni kõrge, hea kaubandusliku saagi osakaal

Säilivus Hea, vähene kadu

Resistent-
sused

Vähkikindel sort D1, kõrge vastupanu keerdlehisuse ja väga kõrge 
vastupanu A- ja Y-viiruse suhes, keskmine võimalus phytophthorasse 
nakatumisel
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SORDIKIRJELDUS

Varasus Keskmiselt varajane

Mugul Ümarovaalne kuni ovaalne, madalate silmadega, sile kuni kergelt 
võrguline koor, keskmise suurusega, kollase kuni tumekollase sisuga

Toiteväärtus Suurepärased kulinaarsed omadused (tüüp B), ei lagune keetmisel, hea 
maitsega, väga minimaalne keetmisjärgne tumenemine ja tärklisesisaldus 
12-13%

Saagikus Suuresaagiline intensiivsort, liiga suureks kasvanud mugulaid vähe, suur 
osakaal saagist kaubandusliku kvaliteediga

Säilivus Väga hea, pikk puhkeperiood 

Resistents Nematoodid Ro1 ja Ro4, Vähk normaaltüüp D1, väga kõrge vastupanu 
Y-viiruse suhtes, väga väike kalduvus pruunmädanikule ja 
mehaanilistele kahjustustele

Seemnekartul Gala
2018 Kartulifestivali Rahva lemmik 1.koht
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SORDIKIRJELDUS

Varasus Varane

Mugul Ovaalne, madalate silmadega, kollase koorega ja sisuga. Mugulate arv 
pesas suur. 

Toiteväärtus A-B tüüpi, sobib nii keedu-, prae- kui salatikartuliks. Väga maitsev 
toidukartul. 

Saagikus Keskmine mugulate arv pesas suur.

Säilivus Väga hea, väga pikk puhkeperiood 

Seemnekartul Salome
Sort sobib maheviljeluseks!
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SORDIKIRJELDUS

Varasus Väga varajane , 8-10 päeva varasem kui teised väga varased kartulisordid

Mugul Ümarovaalne, kollase koorega ja helekollase sisuga

Toiteväärtus Sobib nii keedu- kui praekartuliks

Resistents Kiduussikindel Ro1, Ro4. Suhteliselt vastupidav viirushaigustele, 
vastupidav risoktonioosile

Saagikus Saak on kõrge, mugulaid on pesas palju

Säilivus Väga hea, väga pikk puhkeperiood

Seemnekartul Solist
Väga varajane kartulisort!
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SORDIKIRJELDUS

Varasus Keskmiselt varajane

Mugul Ümarovaalne, madalate silmadega, sile võrguline tumekollane koor, 
keskmised kuni suured mugulad, tumekollase sisuga, mugulate arv 
väiksem kui Galal

Toiteväärtus Suurepärased kulinaarsed omadused (tüüp B), ei lagune keetmisel, väga 
hea maitsega, tärklisesisaldus 12-13%

Saagikus Kõrge, mugulad keskmised kuni suured

Säilivus Väga hea säilivus ja keskmine puhkeperiood

Resistents Nematoodid Ro1 ja Ro4, Vähk normaaltüüp D1, väga kõrge 
vastupanu Y-viiruse suhtes, väga väike kalduvus pruunmädanikule ja 
mehaanilistele kahjustustele

Seemnekartul Birte
Kvaliteetne lauakartul!
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SORDIKIRJELDUS

Varasus Keskvalmiv

Taimed Tugevate pealsetega. Keskmise kiirusega algareng, valged õied.

Mugul Piklik ovaalne, madalate silmadega, sileda koorega ja tumekollase sisuga. 
Väga hästi pestav.

Toiteväärtus Suurepärase maitsega. Keetmistüüp B, ei lagune keetmisel, koorimisel ei 
esine värvimuutust, peale keetmist ei tumene, tärklise sisaldus 12%.

Saagikus Suuresaagiline. Moodustab natukene vähem mugulaid kui Gala, kuid 
kasvavad suuremaks ja on ühtlasemad. Väga pikk puhkeperiood.

Resistents Kõrge vastupanu Y-viiruse suhtes, väga väike kalduvus pruunmädanikule 
ja vähetundlik mehhaanilistele kahjustustele.

Seemnekartul Wega
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SORDIKIRJELDUS

Varasus Keskmiselt varajane

Mugul Ümarovaalne, madalate silmadega, sile koor, väikesed mugulad 
läbimõõduga 3-5 cm, kollase koore ja kollase sisuga

Toiteväärtus Suurepärased kulinaarsed omadused (tüüp B), ei pea koorima, ei lagune 
keetmisel, hea maitse ja tärklisesisaldus 14%

Saagikus Mugulate arv keskmine,  ümarad väikesemõõdulised

Säilivus Väga hea, pikk puhkeperiood

Resistents Nematoodid Ro1 ja Ro4, Vähk normaaltüüp D1, väga kõrge vastupanu 
Y-viiruse suhtes, väga väike kalduvus pruunmädanikule ja 
mehaanilistele kahjustustele

Seemnekartul Penni
“Beebikartul” 
2018 Kartulifestivali Rahva lemmik 2.koht
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SORDIKIRJELDUS

Varasus Keskvalmiv

Mugul Piklik ovaalne, madalate silmadega, sileda koorega, tumekollase sisuga

Toiteväärtus Väga hea maitsega, keetmistüüp A, sobib suurepäraselt salatikartuliks 
oma tekstuuri poolest, tärklisesisaldus 13%

Saagikus Väga saagikas sort. Oluline kasutada madala N-sisaldusega väetisi

Säilivus Väga pikk puhkeperiood

Resistents Kõrge vastupanu Y-viiruse ja nematoodid Ro1 ja Ro4 suhtes, väga väike 
kalduvus pruunmädanikule ja mehaanilistele kahjustustele

Seemnekartul Goldmarie
Maailma suurima toidumessi Grüne Woche  2018 
maitsetesti võitja!
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Seemnekartul Birgit
SORDIKIRJELDUS

Varasus Keskvarane

Mugul Ovaalne, punase koorega, madalad silmad ja sisu tumekollane.

Toiteväärtus Sobib nii keedu- kui praekartuliks. Toortumenemine minimaalne, 
säilitab väga head maitseomadused säilimisaja lõpuni. Tärklisesisaldus 
14,2%

Resistents Kiduussikindel Ro1, Ro4. Haigustele vastupandavus hea.

Saagikus Keskmine kuni kõrge, mugulate arv pesas suur.

Säilivus Hea säilivus ja pikk puhkeperiood.
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SORDIKIRJELDUS

Varasus Keskmiselt varajane, suhteliselt varajane mugulate moodustumise võime.

Mugul Ovaalsed, ilusa kujuga, madalate silmadega, keskmise suurusega, kollane 
koor, kollase sisuga 

Toiteväärtus Keetmisjärgselt jahune C-tüüp, suurepärane maitse. Ideaalne 
pudrukartul! Tärklise sisaldus 16%.

Saagikus Keskmine kuni kõrge, hea kaubandusliku saagi osakaal.

Säilivus Hea, pikk puhkeperiood.

Resistents Vähkikindel sort D1, kõrge vastupanu keerdlehisuse ja väga kõrge 
vastupanu A- ja Y-viiruse suhes, keskmine võimalus phytophthorasse 
nakatumisel. Väga hea vastupanu mustale kärnale.

Seemnekartul Nixe


