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Tájfajta paradicsom palánta

A sokszínűség harapható

Mitől olyan
egyedülálló
a tájfajta
paradicsom?

■ Habár kiszorult az intenzív ipari termelésből, igazi különlegességként születik újjá a kiskertekben, balkonokon és
teraszokon.
■ A genetikai változatosság sajátos habitusban, termésformákban és színekben tükröződik.
■ Kiemelkedő minősége és egyedi ízvilága miatt könnyen étkezésünk állandó részévé válik.
■ Kiváló alkalmazkodó képessége miatt, ha jövőre újraveted, a környezethez egyre jobban illeszkedő növényeket
kapsz.
■ Termesztésükkel és fogyasztásukkal nemcsak egészségünkért teszünk, de hozzájárulunk agrár-örökségünk életben
tartásához és a mezőgazdasági sokszínűség fokozásához is.

Fadd tájfajta

„A tojás ”

Bogyó színe: rózsaszínes
Bogyó alakja: tojásdad
Bogyó méret (átl.): 50-70 g, fürtönként 5-7 bogyót nevel
Virágzás kezdete: június eleje
Az érés kezdete: július második dekádjától
A Faddi tájfajta egy vastagszárú, erélyes növekedésű paradicsom, mely
kerti kiültetés és kedvező időjárás esetén akár kétméteres magasság fölé
is megnő. Egészen október végéig virágzik, folyamatosan terem. A lilás-rózsaszínes terméseknek gyümölcsös, édes zamata elsősorban friss fogyasztásra javasolt, kiváló salátákhoz vagy önmagában, köretnek. Különleges,
kisebb méretű, tojásdad alakú bogyója miatt hamar népszerűvé válik a
családban. A vékony héj és a könnyű kirepedés miatt eltarthatósági ideje
rövid, ezért is érdemes frissen elfogyasztani.

Figyelni kell: Csapadékos időjárás, vagy egyenetlen vízellátás
esetén körkörös repedés jelenhet meg a bogyókon, mely kön�nyen elindítja azok romlását. Ilyenkor érdemes azonnal feldolgozni.

Tolna tájfajta

„A rongyos ”
Bogyó színe: narancsos piros
Bogyó alakja: lapított, barázdált
Bogyó méret (átl.): 150-180 g, 2-3 bogyót nevel fürtönként
Virágzás kezdete: június eleje
Érési idő: augusztus elejétől
Habár eleinte azt hinné az ember, hogy egy gyengécske, érzékeny palántával jól rászedték a vásárláskor, kellő türelemmel rájövünk, hogy egy
fehér hattyú van a birtokunkban. A Tolna ugyanis a gondos gazda keze
alatt erős szárú és növekedésű tájfajtává érik, mely általában 140-150 cm
magasra nő. Nagy, kissé lapított, barázdált bogyói magas létartalmúak,
így elsősorban befőzésre alkalmasak, de frissen fogyasztva is ínycsiklandóak. Kellemes zamatú termése a Magyar Gasztronómia Egyesület tagjainak
kóstolásán a nagyszemű, húsos fajták közül a legjobb helyezést érte el.
Talpraesett és tapasztalt kertészeknek ajánljuk nevelését, akik nem rettennek meg a fajta folyamatos növekedésétől és erőteljes kacsosodásától, ami
intenzív zöldmunkát igényel.

Figyelni kell: Igényli a folyamatos jó vízellátást. Nehéz bogyói
lehúzzák a hajtásokat, amik gyakran a földig érnek, ezért törzse
repedésre, hasadásra hajlamos. Érdemes talajtakarást (fűkaszálékot, szalmát) alkalmazni a termesztéskor. Sérülésmentes szedéséhez olló is szükséges.

Mátrafüred tájfajta

„Az ökörszív ”

Bogyó színe: piros
Bogyó alakja: ökörszív alakkör
Bogyó méret (átl.): 110-130 g, fürtönként 2-3 bogyót nevel
Virágzás kezdete: június eleje
Érési idő: július közepétől
A Mátrafüredi tájfajta jellegzetessége az erősen szeldelt levél, ami miatt
kicsit érzékenyebb társainál. Hajlamos a fürtök utáni továbbhajtásra, jellemző rá az intenzív tőhajtás-nevelés, ami a gyakorló kertészek kedvencévé teszi, hiszen így a fajta zöldmunka-igénye kifejezetten magas. Erőteljes
növekedés jellemzi, optimális körülmények között 180-200 cm magasra is
megnő, és kitartóan, egészen a fagyokig virágzik. Lédús, magas cukortartalmú, közepesen nagy bogyói befőzésre kiválóak. Pikánsan savas, ökörszív
alakkörre jellemző kellemes zamata miatt friss fogyasztása is kötelező.

Figyelni kell: Nagy bogyói hajlamosak a sérülésekre és repedésekre. Érdemes ollót használni a szedéséhez.

Gyöngyös tájfajta

„A paprika ”

Bogyó színe: piros
Bogyó alakja: paprika alakú
Bogyó méret (átl.): 100-120 g, fürtönként 3-4 bogyót nevel
Virágzás kezdete: június eleje
Érési idő: július közepétől
A Gyöngyös tájfajta nagyon könnyen konyhánk állandó alapanyagává léphet elő, hiszen erős növekedésű salátaparadicsom fajtáról van szó. Húsállománya szilárd, héja vékony, rendkívül jól szeletelhető, ideális hidegtálak díszítéséhez. Szokatlan, paprikára emlékeztető formája igazi különlegességé
teszi a paradicsomok között. Kóstolás után pedig nyilvánvalóvá válik, hogy
nemcsak az alakja egyedi, de kiemelkedő ízvilággal is rendelkezik. Nagyon
finom, karakteres édessége miatt nem lehet vele mellé fogni, legyen szó
családi étkezésről vagy vendégvárásról. Zamatos húsossága és lédússága
tökéletessé teszi befőzés vagy aszalás céljára.

Figyelni kell: Csapadék hatására mély repedések jelennek
meg a termésen. Óvatos szüretelést igényel, mert szedés közben a bogyó potyog és a hegyes bogyóvég könnyen megsérül.

Cegléd tájfajta

„A sárga ”

Bogyó színe: sárga
Bogyó alakja: kerek
Bogyó méret (átl.): 80-100 g, fürtönként 3-4 bogyót nevel
Virágzás kezdete: június eleje
Érési idő: július végétől
A Cegléd egy kezdetben lassabb növekedésű, erős szárú tájfajta, melyet
sűrű bokrosodás jellemez, alig kell kötözni. Bogyóját éretten igazán kön�nyen meg lehet különböztetni tájfajta társaitól, mivel szép narancsos sárga
szín jellemzi. Zamata nyersen fogyasztva a legemlékezetesebb, hiszen ropogós, édes ízével igazi mediterrán hangulatot teremt. A kezdő házias�szonyok barátja, mivel nagyon könnyen feldolgozható, vékony a héja, és
bárkinek kínáljuk, a siker garantált.

Figyelni kell: A vékony bogyóhéj könnyen reped, a lédús bogyó ezután gyorsan romlásnak indul.

Máriapócs tájfajta

„A koktél ”

Bogyó színe: piros
Bogyó alakja: kerek
Bogyó méret (átl.): 15-20 g, fürtönként 15-18 bogyót nevel
Virágzás kezdete: június eleje
Érési idő: július elejétől
A Máriapócs tájfajta mind a kert, mind a konyha ideális szereplője. A kertészek szeretni fogják erős szárát és gyors növekedését, gombabetegségekkel szembeni toleranciáját és folyamatos termésérését. Apró szemű bogyói
miatt friss fogyasztásra ajánlott, bármikor feldobható vele a saláta vagy a
hidegtál, de a kertben vagy a teraszon sétálva is könnyen csemegézhetünk
róla. A fajta üde, fiatalosan telt édességével, finom illatával és tetszetős
alakjával nélkülözhetetlen alapanyaga lesz a nyári és őszi ételeknek.

Figyelni kell: A koktél-paradicsomoknál a fürt nem tud teljesen egyöntetűen beérni, de ettől még fürtösen is szedhető, vagy
éppen szemenként, kocsánnyal. A tartósan csapadékos időjárás
kedvezőtlen hatást fejthet ki az ízre.
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