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A jövő fundamentumai a múltban gyökereznek
‒ ÁRPÁD innováció 10 év távlatában!

Tíz év igazán relatív időnek számít: bizonyos dolgokhoz soknak, míg
másokhoz rendkívül kevésnek. Nem is olyan régen a technikaitechnológiai fejlődés még kis léptekkel haladt, ám ma, a folyamatosan
változó világunkban ez már szinte egy robbanásszerűen gyorsuló
rakétájékoz hasonlítható. Tíz év alatt akár hatalmas cégek épülhetnek
a semmiből, erejük teljében ragyoghatnak, hogy aztán hirtelen ‒ akár
ugyan ilyen gyorsan ‒ el is tűnjenek a „süllyesztőben”. Piaci, gazdasági
trendek jönnek-mennek, és a kavalkádban könnyű lekésni, lemaradni a
legújabb gyorsvasutakról.
Ám azért van, ami soha sem mehet ki a divatból! Enni bizony (valószínűleg)
mindig fogunk, így arra is mindig szükség lesz, hogy a számunkra
elengedhetetlen élelmiszereket megteremtsük. Magyarország, mint „Európa
fontos éléskamrája”, ahogyan régen, úgy most is kiemelkedik a
mezőgazdasági lehetőségek és termelés tekintetében. Az Alföld területei több
szempontból is ideálisnak bizonyultak, mára az is világos, hogy nem csak a
klíma és a termőtalajok minősége kiváló, de az egyedi, termálvizes
gazdálkodás lehetőségei is adottak. Nem véletlen tehát, hogy hazánk
mostanra egy egészen speciális arculatot alakított ki a mezőgazdaságát
tekintve.
A szentesi székhelyű ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. lassan 60 éve
országunk és Európa élvonalában van, ha kertészetről, növénytermesztésről
van szó! Itt a múlt és jelen, a hagyomány és az innováció valóban
összekapcsolódik. Itt tíz év nem egy zárt, kritikus életperiódus, itt ez a tíz év
a folyamatos fejlesztés-továbbfejlődés és növekedés időszaka!

Az újév kezdete a számvetés és a tervezés is egyszerre. Jelen írásunk egy kis
visszatekintés, mely összegzi azt a rengeteg fejlesztést és jelentős innovációt,
melyet az elmúlt tíz év lehetővé tett számunkra.
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Dr. Nagygál János, az Árpád-Agrár Zrt. kertészeti műszaki
igazgatója, mindezt a következőkben foglalja össze;

-

-

- Nagy előrelépést jelentett a Primör Profit Kft.
megvásárlása, mely ugyan 11 évvel ezelőttre írható, de 14-15
hektáros kertészeti felületével és 6 termálkútjával fontos
fejlesztési alapjává vált a mának és a holnapnak.
- 2009-ben környezetvédelmi szempontú fejlesztések
kezdődtek: a szegvári telep átvételével megindult a hely
felzárkóztatása, a pályázat alapú felújítások, melyek fő szempontja a
kor kihívásainak megfelelő kiépítettség (munkagépek, erőgépek)
biztosítása volt. A szentesi technológia tehát, Szegváron is megvalósult
és a tőzeggyapotos termesztésre történő átállás is kiemelt figyelmet
kapott.
Öntözőgépeket, búvárszivattyúkat vásároltunk a kutakhoz, elkezdtük
szigetelni a távvezetékeket: minden évben újabb és újabb kis fejlesztés
volt e téren.
2009 más szempontból is fontos év volt: új pályázati források nyíltak
meg
új
üvegházak,
új
termelési
berendezések építésére. Azóta folyamatos a
munka: az ötös üzemben 2,2 hektár
elbontását 4,5 hektár építése követte. A
szentesi
telepeken
indulva,
további
fejlesztések és javítások folytak, a régi
telepek lebontásának helyén újak és
nagyobbak épültek. Szegvár is alkalmas volt az újításokra: 2,2
hektáron
palántanevelő,
1,6
plusz
később
4
hektáron
paradicsomtermesztő üvegház született. Elbontásra került még egy
olyan terület, ahol idén újabb palántanevelő üvegház fog elkészülni.
Természetesen további lehetőségek is vannak és cél, hogy a meglévő
energiát minél jobban és korszerűbb berendezésekkel hasznosítsuk,
így várható, hogy a következő 4-5 évben újabb 2,5 hektáros speciális
palántanevelő ház fog épülni.
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- Közben folyamatosan bővült a kiszolgáló gépek
száma és minősége, új rakodógépek álltak munkába,
melyek
szintén
növelik
a
cégcsoport
versenyképességét.
- Egy „szakág” felemelkedése: a palántanevelés új
dimenziói
nyíltak
meg.
Gyakorlatilag a nullából épült fel a 2,2 hektáros
palántanevelő üvegház, melynek kiszolgálásához
további gépesítésre is szükség volt. Kockázó,
illetve szemes vetőgépek álltak munkába, ezek
folyamatos bővítése minden évben napirenden
van.
A beruházási tervek között szerepel olyan kiszolgálógépek
megvásárlása is, amelyek szintén a cégcsoport versenyképességének
növelését célozzák.
3 helyszínen épült szegváron edzető fóliaház,
melyekre
a
nagymértékben
megnövekedett
palántanevelés miatt volt szükség.
2011 és 2015 között, komplett, átfogó kútmérést
végeztettünk mind a 20 termálkútunkon. Ezek
eredményeképpen
néhány
kúton
karbantartó
felújítást eszközöltünk, az elmúlt évben pedig
engedélyt kértünk egy újabb kút fúrására, mely még
folyamatban van.
Új búvárszivattyúkat építettünk be több helyen, épült puffer tartály a
szegvári és a Szent Lászlói régi telepen. Ehhez kapcsolva a régi telepen
egy hőközpont felújítása, míg a szegvári telepen egy
komplett hőközpont újjáépítése is megtörtént.
Szegváron egy új transzformátor állomást és
egy új áramfejlesztőt is üzembe helyeztünk.
Szinte minden évben fejlesztjük az öntöző- és
tápoldatozó rendszerünket.
Igyekszünk a dolgozói igényeket is kielégíteni,
a juttatási rendszereket fejleszteni: bevezetésre került a cafeteria
rendszer, korszerű munkaruházatokat biztosítunk, valamint
bevezettünk egy munkaregisztrációs rendszert, mely hatalmas
előnyöket biztosít több területen is. Pontosan követhetőek a létszámok,
ezen történik a bérelszámolás, a dolgozók is precízen látják az elvégzett
munkát, a fizetést, az üvegházak vezetői hatékonyabban tudják
csoportosítani a szükséges munkaerőt, látják a teljesítményeket.
Javult tehát a munkamorál és a kereslet. Mindemellett a rendszer
alkalmas a növények egészségügyi állapotának nyomon követésére is.
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Beépítésre került az egyik telepen egy ún. „csurgaléktisztító”, drénvíz
kezelő rendszer: amely a csapadékvizet újrahasznosítja, új egységben
tárolja és szűri, majd visszavezeti a tápoldatozásba.

A kertészet fejlesztésének utóbbi tíz éve tehát hosszú és sok területre kiterjed,
mely jól mutatja mennyire összetett szakmáról van szó. A mezőgazdaság egy
olyan ágazat, mely alapjai mélyen a hagyományokban és a történelemben
gyökereznek, ám a modern innováció épít rájuk újabbnál-újabb „tornyokat”,
üvegházakat, a növekedő kereslet pedig fejlesztéseket „igényel”, hisz tudjuk
és valljuk, hogy aki nem fejleszt, az lemarad, vagy kimarad a piacról. Az
ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. viszont már a jó irányba haladó vonattal megy előre és
pihenni ugyan lehetséges, de megállni soha sem!

Budapest, 2018. január 31.
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