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ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

Különleges paradicsomok
A NAGYÁRUHÁZAKBAN MA MÁR NAGYON SOKFÉLE MÉRETŰ, SZÍNŰ ÉS ALAKÚ 
PARADICSOMOT MEGVÁSÁROLHATUNK, FÜRTÖSEN VAGY BOGYÓSAN CSOMA-
GOLVA. MÉRET ÉS FELHASZNÁLÁS SZERINT ALAPVETŐEN NÉGY TÍPUST KÜLÖN-
BÖZTETHETÜNK MEG, DE TERMÉSZETESEN VANNAK ÁTMENETEK IS.

Cseresznye- és koktélparadicsom

A legkisebb méretű és a legédesebb paradicsom. 
Bogyója 20-25 gramm. Fürtösen vagy bogyósan 
szedik. Gömbölyű, vagy hosszúkás, körte alakú, 
sárga, piros, narancs színű egyaránt lehet. Első-
sorban friss fogyasztásra, salátákhoz, zöldséges 
egytálételekhez vagy egészben grillezve ajánl-
ják. Pohárban, snackként is kínálják. Folytonnövő 
típus, támrendszer mellett termeszthető. 

Normál paradicsom

Hagyományos gömbölyű formájú paradicsom, 
ami lehet húsosabb, vagy lédúsabb, determi-
nált növeledésű vagy folytonnövő. A bogyók 
súlya 50-100 gramm. Sokrétűen felhasználha-
tó, friss fogyasztásra a kisebb bogyóméretű, 
húsosabb fajták a kelendőbbek, míg befőzésre 
a nagyobb bogyójú, levesebb fajták. Az étke-
zési fajtákat fürtösen vagy bogyósan kínálják. 
Márványmintás héjszínű, úgynevezett zeb-
racsíkos változata is van.

Szilvaparadicsom

Nyújtott bogyóformájú paradicsom. Mini, fürtös 
változata a cseresznyeparadicsomhoz hason-
lóan frissen fogyasztható. Kevés magot tartal-
maz. Az úgynevezett hengeres, húsos lukullusz 
típust szendvicsbe is fogyaszthatjuk, mert nem 
folyik a leve. Befőzésre, aszalásra is alkalmas.
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Termesztésük

A paradicsomkülönlegességek termeszté-
se lényegében megegyezik a nálunk elter-
jedt, piros, lapított gömb vagy gömb ala-
kú étkezési fajtákéval. Nagy biztonsággal 
május közepén, a talaj menti fagyok elmúl-
tával ültethetők ki a palánták. Többnyire 
folyton növő fajták, amelyek karóra fut-
tatva, vagy támrendszer mellett, huzalra, 
illetve zsinegre vezetve jobban fejlődnek, 
szebb, egészségesebb termést adnak. 
A termesztéshez 3-4 cm vastag karókat 
tűzzünk a tövek mellé (karós paradicsom), 
de sokkal jobb egy erős támrendszer ki-
alakítása, amely folyóméterenkénti 30-40 
kg terhelést is elviseli (lásd májusi szá-
munkban). A huzalokat tartó karók 1,8-2 
méter magasak legyenek, és ahhoz, hogy 
elég stabilan álljanak, legalább további 
60-70 cm mélyre kell leásni őket. Erre a 

célra a legjobbak a 2,5-2,6 méter hosszú 
és 8-10 cm vastagságú akáckarók, ame-
lyeket egymástól 3-4 méter távolságra 
helyezzünk el. Sortávolságnak 1,2-1,8 
métert hagyjunk, a sorvégi karókat, hogy 
elég biztosan tartsák a 0,3-0,5 mm vastag 
dróthuzalt, támasztókarókkal erősítsük 
meg.
Támrendszer melletti termesztés esetén 
előnyösebb a palántázás. Amennyiben 
lehetséges, tápkockás vagy cserepes 
palántát válasszunk, amely az ültetést 
követően gyorsan megered. 4 tő/m2-nél 
nem célszerű sűrűbbre ültetni, tőtávolságot 
ennek megfelelően válasszuk meg. A kira-
kott növényeket azonnal kötözzük fel, az 
oldalhajtásokat folyamatosan távolítsuk 
el, és csak egyetlen főhajtást hagyjunk. 

T. I.

Ökörszív paradicsom

Óriás méretű, 20-30 dekás bogyójú, bordás 
vállú, lapított gömb formájú paradicsom. Fris-
sen, szendvicsben fogyaszthatjuk, de vastagon 
szelve kitűnően grillezhető. Átalában teljes 
érés előtt, zölden, halványpirosan szedik.


