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¢ BEVEZETÉS

A pa ra di csom nap ja ink egyik leg je len tõ sebb a zöld ség nö vé nye: nem csak a vi lá gon (116 mil lió t; FAO, 2004), de
Ma gyar or szá gon is fon tos sze re pe van a zöld ség ter mesz tés ben, mind haj ta tás ban, mind pe dig sza bad föl dön. A vi -
lág me le gebb ég haj la tú te rü le te in rég óta al kal ma zott mû ve lé si mód, a támrendszer mel let ti ter mesz tés az utób bi
évek ben ha zánk ban is egy re job ban ter jed sza bad föl dön a pa ra di csom ter mesz tés ben.

A kí sér let cél ja a folytonnövõ pa ra di csom ter més kép zés-mo del le zé sé nek ki dol go zá sá ra irá nyu ló ku ta tás ré -
sze ként, a ter més kép zést be fo lyá so ló té nye zõk vizs gá la ta volt. 

Kí sér le te ink be ál lí tá sá val az volt a cé lunk, hogy a kör nye ze ti pa ra mé te rek függ vé nyé ben fel mér jük a sza bad föl -
di támrendszeres pa ra di csom fenológiai fá zi sa i nak jel lem zõ it és szám sze rû sít sük a pa ra di csom nö ve ke dé si, fej lõ -
dé si fo lya ma ta it.

¢ IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A sza bad föl di támrendszeres pa ra di csom ter mesz té se alatt a féldeterminált vagy folytonnövõ faj ták támrendszer
mel let ti, in ten zív kö rül mé nyek kö zöt ti ter mesz té sét ért jük.
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Tan szé künk ku ta tó mun ká já nak egyik fon tos te rü le te a pa ra di csom ter més kép zé sé nek és az arra ható té nye zõk -
nek a vizs gá la ta. Üveg há zi és fó lia alat ti haj ta tás ban kü lön bö zõ ag ro tech ni kai, tech no ló gi ai kí sér le tek, sza bad föl dön
támrendszeres faj ta-össze ha son lí tó kí sér le tek nö vé nye in vé gez tük meg fi gye lé se in ket, mé ré se in ket. Haj ta tá si kí sér le -
te ink ered mé nyei alap ján egy mo dellt dol goz tunk ki a pa ra di csom ter més kép zé si össze füg gé se i nek le írá sá ra. 

Az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet meg bí zá sá ból vég zett támrendszeres faj ta-össze ha son lí tó
kí sér le tek ben éven te vál to zó szá mú és össze té te lû faj ta meg fi gye lé sé re volt le he tõ sé günk. A 2002 és 2004 kö -
zöt ti kí sér le tek éven te vál to zat lan, azo nos idõ ben vég zett ag ro tech ni kai mun kái jó le he tõ sé get ad nak a faj ta és
az idõ já rás, fõ ként a hõ mér sék let ter més ala kí tó ha tá sá nak fel tá rá sá ra. Az egy mást kö ve tõ en ki ala ku ló für tök vi -
rág zá sá nak, éré sé nek kez de te és vége jól meg ha tá roz za a ter més vár ha tó érés me ne tét.

A támrendszeres pa ra di csom ter més kép zé sé nek fon to sabb jel lem zõ i bõl az egyes für tök fajtánkénti vi rág zá sá nak
és éré sé nek éven kén ti kez de tét két táb lá zat szem lél te ti. Az egyes faj ták vi rág zá sá nak, éré sé nek kez de té ben éven ként
cse kély el té rés ta pasz tal ha tó. A vi rág zás kez de tét fõ ként a hõ mér sék let be fo lyá sol ta, mert min den faj ta egy szer re,
egy-két nap el té rés sel kez dett vi rá goz ni csak nem min den fürt szin ten. El té rés csak a ké sõb bi für tök nél volt. A kí sér let ben
vizs gált faj ták ki sebb, az év já rat je len tõ sebb ha tá sát öt, mind há rom év ben ér té kelt faj ta ered mé nyei jól szem lél te tik.

A vi rág zás–érés idõ sza ká nak jel lem zõi kö zül az egyes für tök fenometriai és idõ já rá si jel lem zõ it, így a
fenológiai sza ka szok tar ta mát, kö zép hõ mér sék le te i nek össze gét és át la gát, va la mint a hasz nos (10 °C fe let ti)
hõ mér sék le tek éven kén ti át la gát mu tat juk be.

Az ada tok so rá ban leg jel lem zõb bek az igen hû vös 2004. év el té rõ ada tai. Eb ben az év ben a pa ra di csom vi -
rág zá sa, éré se ké sõbb kez dõ dött, ez a ki ül te tés–vi rág zás kez det és a vi rág zás–érés kez det idõ szak tar ta má ban
is meg nyil vá nult. Ez zel szem ben a hõ mér sék le ti össze gek éven ként kö zel azo no sak, a kö zép hõ mér sék le ti át la -
gok nagy el té ré sei mel lett is.

A für tök több sé gé nek egy mást kö ve tõ vi rág zá sa és éré se igen ki egyen lí tet ten 7 nap kö rü li, az el té ré se ket a
kö zép hõ mér sék le tek ki fe je zik.

Sza bad föl dön az évek zö mé ben a támrendszeres pa ra di csom ter mé sé nek dön tõ há nya dát az elsõ öt–hét
fürt ad hat ja, me lyek ben a vi rá gok, il let ve a ter mé sek szá ma, va la mint a bo gyók át la gos tö me ge a leg na gyobb.
E fürtök vi rág zá sa fõ ként má jus, jú ni us ra, jú li us ele jé re, éré se a leg me le gebb hó na pok ra, jú li us–au gusz tus ra
esik. A ké sõb bi für tök be éré sét a szep tem be ri ala cso nyabb hõ mér sék let kés lel te ti, aka dá lyoz za.



A leg na gyobb je len tõ sé gû a meg fe le lõ faj ta ki vá lasz tá sa en nél a ter mesz té si mód nál, mi vel a faj ta, a ter mõ táj
és a ter mesz té si mód kö zött na gyon szo ros a kap cso lat (HE LYES et al., 2003). Nagy részt folytonnövõ faj ták hasz -
nál ha tók erre a cél ra, de a féldeterminált nö ve ke dé si tí pu sú ak is al kal ma sak (DIMÉNY et al., 2002; VAR GA et al.,
2003). A hib ri dek hasz ná la ta szin te ki zá ró la gos, faj ta tí pus tól füg get le nül. A folytonnövõ hib ri dek nagy részt meg -
egyez nek a haj ta tás ban is hasz nált faj ták kal, azon ban azok a faj ták elõ nyö sek, ame lyek al kal maz ko dó ké pes sé ge
na gyobb, mi vel a kör nye ze ti té nye zõk több sé ge (hõ mér sék let, pá ra tar ta lom, fény) ke vés sé, vagy egy ál ta lán nem
sza bá lyoz ha tó (HE LYES, 1999).

A sza bad föl di támrendszeres pa ra di csom ter mesz tés jel lem zõ je, hogy az éj sza kai és nap pa li hõ mér sék le tek
kö zött az op ti má lis nál na gyobb hõingás is elõ for dul hat. Ez azt je len ti, hogy a már hasz ná lat ban lévõ ter més-elõ re jel -
zé si mo del le ket al kal maz ni kell a he lyi kö rül mé nyek nek meg fe le lõ en (PÉK et al., 2003).

¢ ANYAG ÉS MÓDSZER

Sza bad föl dön az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet meg bí zá sá ból vég zett támrendszeres faj ta-össze ha -
son lí tó kí sér le tek ben 1997-tõl éven te kü lön bö zõ, ese ten ként vál to zó szá mú faj ta meg fi gye lé sé re volt le he tõ sé günk. 
Az 2002 és 2004 kö zöt ti kí sér le tek éven te vál to zat lan, azo nos idõ ben vég zett ag ro tech ni kai mun kái jó le he tõ sé get
ad nak a faj ta és az idõ já rás, fõ ként a hõ mér sék let ter més ala kí tó ha tá sá nak fel tá rá sá ra. Az egy mást kö ve tõ en ki ala -
ku ló für tök vi rág zá sá nak, éré sé nek kez de te és vége, mind ezek di na mi ká ja jól meg ha tá roz za a ter més vár ha tó érés -
me ne tét.

2002-2004. kö zött sza bad föl di támrendszeres faj ta-össze ha son lí tó kí sér le tek ben ér té kel tük a foly to nos nö ve -
ke dé sû pa ra di csom faj ták ter més kép zé sé nek egyes jel lem zõ it. A kí sér le tek fon to sabb jel lem zõ it az 1. táb lá zat tar tal -
maz za.

A pa ra di cso mot 140+40 cm-es iker so rok ba ül tet tük, en nek meg fe le lõ en a támrendszert 180 cm-es so rok ban
4–4 m tá vol ság ban el he lye zett akác osz lo pok ké pez ték, ame lyek te te jén két so ros acél hu zalt fe szí tet tünk ki.
A támrendszer 2 mé ter ma gas ra tet te le he tõ vé a nö vé nyek fõ szá rá nak fel ve ze té sét, mely nek za var ta lan nö ve ke dé sét
az ol dal haj tá sok he ten kén ti rend sze res ki tö ré se és a fõ szár tar tó zsi neg hez rög zí té se se gí tet te. A nö vé nyek tõ tá vol sá -
ga 2003-ig 30 cm, 2004-ben 40 cm volt. En nek meg fe le lõ en négy zet mé te ren ként 3,7, il let ve 3,1 nö vényt ül tet tünk ki. 

A nö vé nyek op ti má lis nö ve ke dé sét a ta laj vizs gá la ton ala pu ló alap trá gyá zá son kí vül a te nyész idõ alat ti fo lya -
ma tos táp ol da to zás biz to sí tot ta cse peg te tõ ön tö zés sel. 

Az elsõ vi rág für tök vi rág zá sá nak kez de tét az egész ál lo mány ban, min den nö vé nyen meg fi gyel tük. Jú ni us ele -
jé tõl, a 2–3. für tök vi rág zá sá nak kez de té tõl a leg ked ve zõbb nö ve ke dé sû kí sér le ti is mét lés par cel lá i nak nö vé nye in
foly tat tuk meg fi gye lé se in ket. 2–3 na pon ként für tön ként meg ha tá roz tuk a vizs gált par cel lá ban vi rág zó nö vé nyek
szá mát. Ez zel egy idõ ben 5–5 ki je lölt nö vé nyen nö vé nyen ként és für tön ként meg szá mol tuk az ép pen nyí ló és el nyí -
lott vi rá gok, a ter més kez de mé nyek, va la mint a zöld és érett bo gyók szá mát. Ezek a rész le tes meg fi gye lé sek au -
gusz tus ele jé ig, a nö vé nyek te te je zé sé ig foly tak. 
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TÁMRENDSZERES PARADICSOM FAJTA-ÖSSZEHASONLÍTÓ KÍSÉRLET JELLEMZÕI, GÖDÖLLÕ, 2002–2004. 1. táblázat
 2002 2003 2004

Fajták száma 18 19 15

Vetés 4.03 4.02 3.30

Kelés 4.09 4.08 4.05

Tûzdelés cserépbe 4.16 4.15 4.13

Kiültetés 5.09 5.08 5.05

Virágzás kezdete 5.24 5.26 5.29

Elsõ szedés 7.16 7.15 7.27

Utolsó szedés 9.25 9.30 9.28

Szedések száma 11 12 10

Öntözõvíz mennyisége mm – l/m2 326 427 227

Növényvédelmi permetezések száma 9 9 9



A ter més éré sét a he ten kén ti sze dé sek al kal má val jú li us kö ze pé tõl, vé gé tõl szep tem ber vé gé ig fi gyel tük, mér -
tük. Az érett ter més sze dé sét rész ben nö vé nyen ként, rész ben par cel lán ként für tön ként vé gez tük a bo gyók da rab -
szá má nak és tö me gé nek mi nõ sé gi ka te gó ri án kén ti (I.–II. osz tály, re pedt, be teg, stb.) mé ré sé vel, fel jegy zé sé vel. Az
ada tok ér té ke lé se so rán a nö vé nyek, für tök 50%-ánál be kö vet ke zett vál to zá so kat is mer tet jük.

¢ EREDMÉNYEK

Tan szé künk ku ta tó mun ká já nak egyik fon tos te rü le te a pa ra di csom ter més kép zé sé nek és az arra ható té nye zõk ha -
tá sá nak vizs gá la ta. Üveg há zi és fó lia alat ti haj ta tás ban kü lön bö zõ ag ro tech ni kai, tech no ló gi ai kí sér le tek, sza bad föl -
dön támrendszeres faj ta-össze ha son lí tó kí sér le tek nö vé nye in vé gez tük meg fi gye lé se in ket, mé ré se in ket. Haj ta tá si
kí sér le te ink ered mé nyei alap ján egy mo dellt dol goz tunk ki a pa ra di csom ter més kép zé si össze füg gé se i nek le írá sá -
ra (PÉK és HE LYES, 2004). 

A támrendszeres pa ra di csom ter més kép zé sé nek fon to sabb jel lem zõ i bõl az egyes für tök fajtánkénti vi rág zá sá -
nak és éré sé nek éven kén ti kez de tét a kö vet ke zõ ábra és táb lá za tok szem lél te tik (1. áb ra; 2-3. táb lá zat). Az egyes
faj ták vi rág zá sá nak, éré sé nek kez de té ben éven ként cse kély el té rés ta pasz tal ha tó. A vi rág zás kez de tét fõ ként a hõ -
mér sék let be fo lyá sol ta, mert min den faj ta egy szer re, egy-két nap el té rés sel kez dett vi rá goz ni csak nem min den fürt -
szin ten. El té rés csak a ké sõb bi für tök nél volt. A kí sér let ben vizs gált faj ták ki sebb, az év já rat je len tõ sebb ha tá sát öt,
mind há rom év ben ér té kelt faj ta ered mé nyei jól szem lél te tik.

A vi rág zás–érés idõ sza ká nak jel lem zõi kö zül az egyes für tök fenometriai és idõ já rá si jel lem zõ it, így a fenológiai
sza ka szok tar ta mát, kö zép hõ mér sék le te i nek össze gét és át la gát, va la mint a hasz nos (10 °C fe let ti) hõ mér sék le tek
éven kén ti át la gát mu tat juk be (4. táb lá zat).
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PARADICSOMFAJTÁK VIRÁGZÁSÁNAK FÜRTÖNKÉNTI ÁTLAGOS KEZDETE, GÖDÖLLÕ 2002–2004 (N=5) 2. táblázat

FAJTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FÜRT VIRÁGZÁSÁNAK KEZDETE (DÁTUM) (VASTAG: 5.31 ÁTLAG ±1NAP; DÕLT: 5.29 ÁTLAG ELÕTT > 2 NAP; 

ALÁHÚZÁS: 6.02 ÁTLAG UTÁN > 2 NAP)

 2002

Birsen 5.23 5.30 6.08 6.17 6.22 6.27 7.05 7.11 7.20 7.31

Delfine 5.26 6.03 6.14 6.20 6.26 7.04 7.08 7.17 7.28 8.08

Durinta 5.24 5.31 6.08 6.17 6.22 6.27 7.04 7.08 7.18 7.22

Fanny 5.26 6.02 6.12 6.18 6.24 7.01 7.06 7.13 7.21 7.31

Francoise 5.24 5.31 6.10 6.17 6.24 7.01 7.07 7.15 7.24 7.31

Lasso 5.26 6.03 6.12 6.19 6.24 7.01 7.06 7.13 7.22 8.01

Marylin 5.25 6.01 6.11 6.17 6.24 7.01 7.07 7.13 7.21 7.30

Pepite 5.24 5.31 6.11 6.18 6.24 7.01 7.06 7.13 7.20 7.31

Petula 5.24 6.01 6.10 6.17 6.23 6.28 7.05 7.11 7.20 7.27

Regulus 5.23 5.30 6.09 6.17 6.22 6.27 7.03 7.09 7.17 7.25

Suzy 5.25 5.31 6.10 6.17 6.23 6.29 7.05 7.10 7.17 7.27

Thomas 5.25 6.01 6.11 6.18 6.24 6.30 7.05 7.12 7.17 7.28

átlag 5.25 6.01 6.11 6.18 6.24 6.30 7.06 7.12 7.20 7.30

2003

Birsen 5.27 6.03 6.10 6.14 6.22 6.29 7.07 7.22 7.27 8.08

Clotilde 5.27 6.02 6.09 6.14 6.21 6.30 7.07 7.13 7.26 8.07

Durinta 5.27 6.03 6.10 6.13 6.20 6.27 7.04 7.12 7.25 8.05

Fanny 5.28 6.03 6.10 6.15 6.22 6.29 7.07 7.19 7.26 8.05

Francoise 5.28 6.03 6.09 6.15 6.24 6.26 7.08 7.21 8.01 8.10

Lasso 5.27 6.03 6.10 6.14 6.22 6.29 7.08 7.21 7.27 8.07

Marylin 5.27 6.03 6.10 6.14 6.22 6.30 7.08 7.17 7.27 8.07

Pepite 5.28 6.03 6.10 6.15 6.22 6.30 7.08 7.16 7.26 8.05

Petula 5.27 6.03 6.10 6.14 6.22 6.28 7.06 7.18 7.27 8.05

Regulus 5.26 6.03 6.10 6.13 6.20 6.27 7.05 7.17 7.26 8.05

Suzy 5.28 6.03 6.10 6.12 6.20 6.27 7.04 7.12 7.25 8.02

Thomas 5.28 6.03 6.10 6.14 6.22 6.30 7.07 7.18 7.26 8.04

átlag 5.27 6.03 6.10 6.14 6.22 6.28 7.07 7.17 7.27 8.06

2004

Floriant 6.02 6.10 6.17 6.25 7.02 7.09 7.15 7.22  

Birsen 6.02 6.10 6.17 6.21 7.01 7.07 7.17 7.23  

Suzy 6.01 6.09 6.15 6.21 6.28 7.04 7.19 7.18 7.27

Durinta 5.31 6.08 6.15 6.21 6.28 7.04 7.10 7.19 7.26

Lasso 6.02 6.10 6.17 6.23 7.01 7.07 7.17 7.24  

Fado 6.02 6.10 6.17 6.23 6.30 7.06 7.13 7.26  

Pepite 5.30 6.10 6.16 6.23 6.30 7.07 7.17 7.26  

Lince 5.30 6.08 6.16 6.20 6.30 7.06 7.14 7.22  

Brisa 5.29 6.07 6.15 6.18 6.25 7.02 7.10 7.19  

Saxon 6.01 6.08 6.15 6.21 6.28 7.04 7.11 7.19 7.27

ZFW 738 5.29 6.07 6.15 6.22 6.27 7.04 7.10 7.18 7.25

Orkado 5.30 6.08 6.13 6.20 6.27 7.03 7.10 7.19 7.26

Cheers 6.01 6.10 6.17 6.25 7.02 7.10 7.19 7.26  

Lemance 6.02 6.10 6.18 6.25 7.02 7.10 7.19 7.26  

Liress 5.30 6.09 6.17 6.24 6.30 7.08 7.17 7.23  

átlag 5.31 6.09 6.16 6.22 6.29 7.06 7.15 7.22  
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PARADICSOMFAJTÁK ÉRÉSÉNEK FÜRTÖNKÉNTI ÁTLAGOS KEZDETE, GÖDÖLLÕ 2002–2004 (N=5) 3. táblázat

FAJTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FÜRT ÉRÉSÉNEK KEZDETE (DÁTUM) (VASTAG: 7.31 ÁTLAG ±1NAP; DÕLT: 7.29 ÁTLAG ELÕTT > 2 NAP; 

ALÁHÚZÁS: 8.03 ÁTLAG UTÁN > 2 NAP)

2002

Birsen 7.17 7.19 7.24 8.01 8.12 8.22 8.31 9.07 9.08 9.25

Delfine 7.17 7.22 7.29 8.10 8.13 8.23 8.26 9.06 9.08

Durinta 7.17 7.23 7.25 7.31 8.10 8.15 8.23 8.30 9.06 9.13

Fanny 7.18 7.24 7.31 8.09 8.12 8.24 8.29 9.08 9.11 9.25

Francoise 7.15 7.20 7.29 8.04 8.15 8.16 8.26 9.05 9.18

Lasso 7.22 7.23 7.30 8.08 8.11 8.21 8.31 9.18 9.11

Marylin 7.17 7.22 7.30 8.04 8.12 8.22 8.28 9.06 9.15

Pepite 7.14 7.18 7.25 8.03 8.11 8.18 8.24 8.30

Petula 7.17 7.23 7.30 8.03 8.13 8.23 8.26 9.06 9.07 9.18

Regulus 7.13 7.19 7.29 8.03 8.11 8.15 8.23 9.05 9.16 9.18

Suzy 7.17 7.23 7.30 8.08 8.12 8.21 8.25 9.01 9.10 9.25

Thomas 7.16 7.22 7.25 7.31 8.08 8.15 8.24 8.30 9.05 9.18

átlag 7.17 7.22 7.28 8.04 8.12 8.20 8.26 9.05 9.10 9.20

 2003

Birsen 7.16 7.22 8.03 8.16 8.18 8.29 8.29

Clotilde 7.16 7.23 7.30 8.03 8.15 8.19 8.24 9.10 9.28

Durinta 7.16 7.22 7.28 8.03 8.13 8.16 8.24 9.02 9.28

Fanny 7.17 7.24 7.31 8.10 8.15 8.23 8.30 9.10

Francoise 7.16 7.23 7.31 8.09 8.15 8.25 8.31 9.16

Lasso 7.17 7.23 7.31 8.08 8.14 8.23 8.31 9.28

Marylin 7.16 7.23 7.30 8.04 8.15 8.22 8.25 9.14 9.25

Pepite 7.13 7.19 7.26 7.31 8.15 8.16 8.25 9.04 9.26

Petula 7.16 7.22 7.30 8.08 8.14 8.22 8.28 9.10 9.26

Regulus 7.12 7.18 7.24 8.02 8.10 8.18 8.24 9.16 9.23

Suzy 7.16 7.22 7.28 8.09 8.15 8.18 8.24 8.31 9.30

Thomas 7.16 7.22 7.29 8.05 8.11 8.16 8.24 9.03 9.25

átlag 7.16 7.22 7.29 8.06 8.14 8.21 8.27 9.10 9.26

2004

Floriant 8.01 8.05 8.11 8.17 8.27 9.11

Birsen 7.29 8.04 8.11 8.17 8.22 9.04

Suzy 8.01 8.04 8.11 8.18 8.25 9.07

Durinta 7.31 8.06 8.12 8.15 8.24 9.01 9.10

Lasso 8.03 8.06 8.12 8.21 8.27 9.15

Fado 7.30 8.05 8.11 8.18 8.28 9.14 9.29

Pepite 7.30 8.05 8.12 8.19 8.31 9.22

Lince 7.29 8.04 8.10 8.17 8.26 9.08

Brisa 7.29 8.04 8.12 8.17 8.26 9.04 9.15

Saxon 7.30 8.05 8.11 8.18 8.26 9.01

ZFW 738 7.30 8.04 8.11 8.15 8.25 8.31 9.22

Orkado 7.24 7.29 8.05 8.12 8.21 8.26 9.10

Cheers 8.04 8.11 8.16 8.26 8.30 9.20

Lemance 8.04 8.11 8.16 8.25 8.28 9.17

Liress 7.31 8.06 8.12 8.18 8.27 9.19

Átlag 7.31 8.05 8.12 8.18 8.26 9.09 9.17



Az ada tok so rá ban leg jel lem zõb bek az igen hû vös 2004. év el té rõ ada tai. Eb ben az év ben a pa ra di csom vi rág -
zá sa, éré se ké sõbb kez dõ dött, ez a ki ül te tés – vi rág zás kez det és a vi rág zás – érés kez det idõ szak tar ta má ban is
meg nyil vá nult. Ez zel szem ben a hõ mér sék le ti össze gek éven ként kö zel azo no sak, a kö zép hõ mér sék le ti át la gok
nagy el té ré sei mel lett is.

A für tök több sé gé nek egy mást kö ve tõ vi rág zá sa és éré se igen ki egyen lí tet ten 7 nap kö rü li, az el té ré se ket a kö -
zép hõ mér sék le tek ki fe je zik (5. táb lá zat).

Min den vizs gált nö vény, min den fürt jén, a ki ül te tés tõl ki szá mí tot tuk a hal mo zott napi át lag hõ mér sék le te ket, és
en nek függ vé nyé ben áb rá zol tuk a vi rág zás ba kez dett fürt szin tek szá mát. Az elsõ 10 fürt ér té ke it mu tat ja a 2. áb ra,
mely re li ne á ris reg resszi ós függ vényt szá mí tot tunk ki, a könnyebb fel hasz nál ha tó ság ér de ké ben. Az össze füg gés
sze rint a hal mo zott hõ mér sék le tek össze ge nagy arány ban (r2=0,98) van ha tás sal a fürt szin tek vi rág zás kez de té re.
Az egyen let alap ján (y=0,0065x-0,8227) a kö vet ke zõ fürt vi rág zá sá nak kez de té hez 153,8 °C hal mo zott napi át lag -
hõ mér sék let összeg szük sé ges, ami 20 °C-os napi át lag hõ mér sék le tek kel szá mol va ~7,7 nap (2. áb ra). Az ered mé -
nyek csak nem meg egyez nek folytonnövõ pa ra di csom faj ták kal, ta va szi haj ta tás ban vég zett kí sér le tek ered mé nye i -
vel (PÉK és HE LYES, 2004).
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A PARADICSOM FÜRTÖNKÉNTI VIRÁGZÁSÁNAK HÕMÉRSÉKLETI VISZONYAI 4. táblázat
 12–15 FOLYTONOS NÖVEKEDÉSÛ FAJTA ÁTLAGA GÖDÖLLÕ 2002-2004 (N=5)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FÜRT

KIÜLTETÉSTÕL VIRÁGZÁS KEZDETÉIG 

Napok száma

2002 16 23 33 40 46 52 58 64 72 82

2003 19 26 33 37 45 51 60 70 80 90

2004 26 35 42 48 55 62 71 78   

Középhõm. összeg

2002 282 422 589 736 880 1001 1127 1265 1457 1660

2003 334 481 645 741 895 1015 1206 1400 1633 1859

2004 344 498 635 742 865 990 1164 1319   

Hasznos hõm. összeg

2002 122 192 259 336 420 481 547 625 737 840

2003 144 221 315 371 445 505 606 700 833 959

2004 84 148 215 262 315 370 454 539   

Középhõm.átlaga

2002 18.1 18.6 18.1 18.5 19.3 19.3 19.6 19.7 20.1 20.4

2003 17.6 18.5 19.5 20.0 19.9 19.9 20.1 20.0 20.4 20.7

2004 13.2 14.2 15.1 15.5 15.7 16.0 16.4 16.9   

EGYMÁST KÖVETÕ FÜRTÖK VIRÁGZÁSÁNAK KEZDETE KÖZÖTTI

Napok száma

2002  7 10 7 6 6 6 7 8 9

2003  6 7 4 8 6 9 10 10 10

2004  9 7 6 7 7 9 7   

Középhõm. összeg

2002  140 167 147 145 121 125 139 191 203

2003  147 164 96 154 120 191 194 233 226

2004  154 137 107 123 125 174 155   

Hasznos hõm. összeg

2002  70 67 77 85 61 65 79 111 103

2003  77 94 56 74 60 101 94 133 126

2004  64 67 47 53 55 84 85   

Középhõm. átlaga

2002  19.5 17.1 20.5 24.8 19.4 21.5 21.4 23.0 22.4

2003  21.0 23.4 24.0 19.3 20.0 21.2 19.4 23.3 22.6

2004  17.1 19.6 17.8 17.6 17.9 19.3 22.1   



Az elõ zõ áb rán (2. áb ra) szem lél te tett össze füg gés bõl ala kí tot tuk ki a sza bad föl di támrendszeres pa ra di csom -
vi rág zás kez det elõ re jel zé si mo dellt, mely nek kép le te:

y Ti
i l

=
=

å0 0065,  ahol

y = a vi rág zó für tök sor szá ma
Ti = a napi át lag hõ mér sék let a vi rág zás kez de té tõl az i-edik na pon.

Sza bad föl dön az évek zö mé ben a támrendszeres pa ra di csom ter mé sé nek dön tõ há nya dát az elsõ öt –hét fürt
ad hat ja, me lyek ben a vi rá gok, ill. a ter mé sek szá ma, va la mint a bo gyók át la gos tö me ge a leg na gyobb. E für tök vi -
rág zá sa fõ ként má jus, jú ni us ra, jú li us ele jé re, éré se a leg me le gebb hó na pok ra, jú li us – au gusz tus ra esik. A ké sõb bi
für tök be éré sét a szep tem be ri ala cso nyabb hõ mér sék let kés lel te ti, aka dá lyoz za (3. áb ra, 6. táb lá zat).
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A PARADICSOM FÜRTÖNKÉNTI ÉRÉSÉNEK HÕMÉRSÉKLETI VISZONYAI 5. táblázat
 12–15 FOLYTONOS NÖVEKEDÉSÛ FAJTA ÁTLAGA GÖDÖLLÕ 2002-2004 (N=5)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FÜRT

VIRÁGZÁS KEZDETÉTÕL ÉRÉS KEZDETÉIG 

Napok száma

2002 53 51 48 48 49 51 52 55 52 53

2003 50 49 49 53 53 54 51 55 61  

2004 61 57 57 57 58 65 65    

Középhõmérséklet
összeg

2002 1109 1077 1023 1043 1062 1107 1100 1164 1076 1028

2003 1045 1039 1036 1118 1160 1207 1145 1185 1211  

2004 1159 1106 1116 1130 1169 1298 1298    

Hasznos hõmérséklet
összeg

2002 579 567 553 573 572 597 590 614 556 508

2003 545 549 546 588 630 667 635 635 601  

2004 549 536 546 560 589 648 648    

Középhõmérséklet
átlaga

2002 20.9 21.2 21.5 21.8 21.6 21.8 21.3 21.2 20.7 19.5

2003 20.9 21.2 21.1 21.1 21.9 22.4 22.5 21.5 19.9  

2004 19.0 19.4 19.6 19.8 20.2 20.0 20.0    

EGYMÁST KÖVETÕ FÜRTÖK ÉRÉSÉNEK KEZDETE KÖZÖTTI 

Napok száma

2002   5 7 7 7 8 7 10 6 10

2003  6 7 8 8 7 6 14 16  

2004  5 7 6 8 14  x    

Középhõmérséklet
összeg

2002  108 113 167 164 166 119 202 104 155

2003  141 161 178 196 167 129 234 259  

2004  102 148 120 163 253 x    

Hasznos hõmérséklet
összeg

2002  60 47 93 91 87 51 106 48 57

2003  81 91 98 116 97 69 94 99  

2004  52 78 60 83 113 x    

Középhõmérséklet
átlaga

2002  22.3 17.1 22.7 22.6 20.9 17.6 21.1 18.7 15.8

2003  23.5 23.0 22.3 24.5 23.9 21.5 16.7 16.2  

2004  20.3 21.1 20.0 20.3 18.1 x    
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Standard hiba

y = 0,0065x - 0,8227
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2. ÁBRA. Az elsõ tíz fürt vi rág zá sá nak át la gos kez de te és a ki ül te tés tõl fel hal mo zó dott hõ mér sék let összeg össze füg gé se,

li ne á ris reg resszi ós szá mí tás alap ján, a há rom kí sér le ti év ben együt te sen (n=30)

FÜRTÖNKÉNTI SZEDÉS TÖVENKÉNTI I. OSZTÁLYÚ TERMÉSE, GÖDÖLLÕ 2002 (N=5) 6. táblázat

 FAJTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÖSSZ

  KG/M 2

FÜRT

I.OSZTÁLYÚ TERMÉS FÜRTÖNKÉNTI TÖMEGE DKG/NÖVÉNY

Fanny F1 70 78 58 47 46 50 20 27 18 7 421 15.6

Petula F1 77 70 77 63 66 42 42 34 17 2 489 18.1

Thomas F1 56 70 57 55 60 41 30 31 3 6 410 15.2

Delfine F1 78 64 49 63 73 58 37 27 20 0 469 17.3

Birsen F1 90 86 64 48 39 52 48 20 25 2 473 17.5

Marylin F1 78 59 55 48 50 51 49 26 8 0 423 15.6

Suzy F1 67 79 59 35 44 52 57 30 11 2 434 16.0

Regulus F1 72 81 58 40 49 63 57 27 15 6 469 17.3

Durinta F1 65 60 58 36 39 45 65 39 18 14 438 16.2

Lasso F1 68 70 66 67 61 52 31 5 7 0 428 15.8

Pepite F1 79 60 46 37 41 53 42 30 0 0 387 14.3

Francoise F1 96 86 42 53 57 63 43 24 6 2 473 17.5

Átlag 75 72 57 49 52 52 44 26 12 3 443 16.4

% 17 16 13 11 12 12 10 6 3 1   



¢ VARIETAL AND SEASONAL EFFECT ON DEVELOPMENT OF STAKED TOMATO FRUIT

VARGA, GY., DIMÉNY, J., PÉK, Z., KASSAI T.

KEYWORDS: variety, seasonal effect, staked tomato growing, flowering model

¢ SUMMARY

An im por tant re search work of our de part ment is to study fru ition of to mato and fac tors af fect ing it. Ob ser va tions and
mea sur ing of to mato with dif fer ent ag ri cul tural tech niques, were car ried out in variaus ex per i ments in open field
stocks with sup port ing sys tem and also in green- and glass houses forc ing. Ac cord ing to our re sults of the forc ing tri -
als, we de vel oped a model which de scribes re la tion ship of to mato fruit de vel op ment.

Ac cord ing to the com mis sion of Na tional In sti tute for Ag ri cul tural Qual ity Con trol we ob served dif fer ent tri als
with nu mer ous va ri et ies of open field to mato with sup port ing sys tem. An nual ex per i ments with the same ag ri cul tural
tech niques gave good chance to de ter mine the ef fect of va ri ety and weather (par tic u larly tem per a ture) on the fruit
de vel op ment, from 2002 to 2004. The beginning and fin ish ing of flow er ing and rip en ing pro cess of con sec u tive
trusses char ac ter ize the expectable course of yield well.

From im por tant char ac ter is tics of fru ition of staked to mato, the be gin ning of flow er ing and rip en ing of con sec u -
tive trusses is dem on strated in two ta bles. There were lit tle dif fer ences among va ri et ies concerning be gin ning of
flow er ing and rip en ing pro cess. Be gin ning of flow er ing was in flu enced mainly by the tem per a ture, be cause truss lev -
els of all va ri et ies be gun to flower si mul ta neously within one-two day’s vari a tion. Con sid er able dif fer ences among
cultivars were only in up per trusses. Re sults of five in ves ti gated va ri et ies dem on strated lit tle va ri etal and sig nif i cant
sea sonal ef fect dur ing the three years of the ex per i ment.

ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK ÉS GOMBA A FAJTAVÁLASZTÉK FEJLESZTÉSE A KERTÉSZETBEN ¡ 153

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

7. 8. 7. 18. 7. 28. 8. 7. 8. 17. 8. 27. 9. 6. 9. 16. 9. 26. 10. 6.

Dátum (1)

D
k

g
/n

ö
v

é
n

y
(2

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.fürt

3. ÁBRA. Az elsõ tíz fürt hal mo zott für tön kén ti ter mé se a sze dé si idõ pont ok vi szony la tá ban, 12 faj ta át la gá ban,
Gö döl lõ, 2003 (n=60)



From char ac ter is tics of flow er ing-rip en ing pe riod phenological and me te o ro log i cal val ues are pre sented as du -
ra tion, av er age and sum of tem per a tures in the different phenological phases, and the ef fec tive (above 10°C) yearly
av er age of tem per a ture.

The most char ac ter is tic data se ries were re corded in a cold year of 2004. In this year flow er ing and rip en ing of
to mato started later, this man i fested in be gin ning and du ra tion of flow er ing and rip en ing pe riod. On the con trary, the
sum of tem per a tures was mostly the same, nev er the less with high vari a tion of daily av er age tem per a tures.

In most cases the beginning of flow er ing of con sec u tive trusses was very con sis tent, about 7 days, and the av -
er age daily tem per a ture de scribed vari a tions well.

The first five-seven trusses gave the great part of the yield in open field staked to mato in the most of the
years. Num ber of flow ers and fruits, and av er age weight of fruits are the high est in these trusses. This trusses
flow ered from May to be gin ning of July, rip ened in July and Au gust. Colder cli mate in Sep tem ber slowed rip en ing
of up per trusses.

¢ TABLES AND FIGURES

FIGURE 1. Average date (1) of beginning of truss flowering (vk.) and ripening (ék.) in the first ten trusses (2), during
three year trials. (Horizontal bar indicates stan dard deviation.)

FIGURE 2. Correlation of beginning of average truss flowering as influenced by the sum of temperatures (1) for a
period from planting out first until tenth trusses’ (2) anthesis in three years. (Vertical bar indicates stan dard error
of regression.)

FIGURE 3. Sum of fruits (2) in the first ten trusses in relation of harvesting dates (1), an average of 12 varieties.
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