Nemzetközi hírű „A MAGYAR PALÁNTA…”
Egy kis visszatekintés, sztori róla;
A bolgárkertészektől induló palántanevelési kultusz napjainkban
virágkorát éli a festői szépségű tiszai táj környezetében. A hamisítatlan
alföldi hangulat őrzi a hagyományokat, ahogyan a palántanevelés is. Itt
van, ami állandó: a csend, a tiszta levegő, a napsütés és a termőtalaj. Volt
idő, amikor mindenki a földeken volt, a rendőr, a pedagógus és családjaik,
barátaik. Volt, aki először csak segített, később pedig ő is fóliát épített,
hogy kedvére kertészkedjen. Az évtizedekre visszatekintő, és a helyi
adottságokra épülő kertészetekben, nagyokban és kicsikben egyaránt
szükség volt a palántára úgy, mint egy falat kenyérre. Ám a sok kis
kertész nem tudott palántát nevelni, legfeljebb csak gondozni, majd
elültetni, hogy aztán teremhessen a finom zamatos paradicsom, paprika,
saláta és más zöldségféle.

A palántaigény évről-évre növekedett, s ahogyan mindezt Dr.Csikai Miklós,
az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója mesélte, a hollandok fantáziát és
üzletet láttak benne és palántanevelőt építettek a térség kertészeinek. A holland
nemesítő cég tehát felismerte, hogy Szentes térségében a palántanevelők szép
lassan eltűnnek és ez hosszú távon óriási perspektívát jelent számukra.
Ahogyan Dr.Csikai Miklós fogalmaz: kijelenthető és azt mondhatom, hogy az
elmúlt negyven esztendőben nálunk akkor is növekedett a kertészkedés, amikor
máshol visszazuhant, vagy a rendszerváltás után megszűnt a piac.
Itt viszont megalapozott volt és fenn tudott maradni azzal, hogy 1975-ben
megalakult a KZR (Korai Zöldségtermesztési rendszer), majd 2002-ben a
DélKerTÉSZ, amely a legnagyobb és legsikeresebb termelő és értékesítő
szövetkezet Magyarországon és ma is felvásárolja és értékesíti az árut, a
környék kertészei pedig látják az állandóságot, a biztonságot.
Az Árpád-Agrár Zrt. a hazai és nemzetközi keresletre alapozva,
folyamatosan bővíti a palántanevelő portfólióját, a legkorszerűbb
üvegházépítéssel, olyan innovációk beépítésével, amelyek a piaci
igények kiszolgálása érdekében, lehetővé teszik a legjobb minőségű
palánta nevelését.
Nálunk van egy komoly, 40 éves integrációs múlttal rendelkező tapasztalat,
amelyre építhetünk.

Itthon és a határon túl is vannak, akik most építenek üvegházakat és mi abban
reménykedünk, ha ezek megépültek, akkor nagyon sok jó minőségű palántára
lesz szükség. Ezért kell pótvilágítás, előre tervezés, hogy amikor ezek
elkészültek, ne Hollandiából vegyék/rendeljék a palántákat, hanem tőlünk.
Minőségi kifogás nélkül kell olyan palántát nevelnünk, mint versenytársaink.
De ehhez azonos technikai felszereltségű, termesztő berendezésekkel is kell,
hogy rendelkezzünk, vagyis nem lehet kevesebb fény, kevesebb megvilágítás a
mi üvegházainkban sem.
Az új palántanevelő 2 hektáros üvegházunkat ennek szellemében építettük, a
másik két hektáron pedig, ami most épül, még egy-két dolgon finomítunk, lesz
felszedő-szétrakó automatizált gépsor, le is betonozzuk, hogy a gépekkel
könnyebben megközelíthessük, tehát szeretnénk a tökéleteshez közelíteni.

Nagy Zoltánt, a palántanevelő ágazat egyik meghatározó munkatársát a
siker titkairól kérdeztem;

Bekeretezendő elismerés, amit idén a hódmezővásárhelyi kiállításon
kaptunk.

Nyilvánvaló, hogy e mögött sok-sok óra munka és gondolat van. Te
hogyan járultál hozzá a sikerhez, az elismeréshez, milyen szakmai
háttérrel segítetted a palántanevelés portfólióját, hiszen egy
folyamatosan bővülő területről van szó?
Ez a palántanevelés összes dolgozójának elismerés. Az ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.
több, mint 50 éves múlttal rendelkezik a kertészet, és ezen belül a
palántanevelés területén. Jó tíz éve, 2006 környékén indult egy megújulási
folyamat, amelynek az első lépése az volt, hogy egy olasz céggel kapcsolatba
léptünk, együttműködésben tálcás palántákat kezdtünk nevelni. Ennek az
eredménye, hogy nem csak a tálcás, hanem az egyéb tápkockás-kőgyapotos
palánták mennyisége is növekedett a cégnél. Híre ment, hogy van nálunk egy
jó technológia és nagyon sok termelő felkeresett bennünket. A következő lépés
2011-ben volt, amikor egy 2 hektáros új palántanevelő üvegházat adtunk át. Ez
egy hatalmas előrelépés volt, hiszen ezzel már valóban a legmagasabb
technológiát képviseltük és az elvárásoknak még inkább megfeleltünk.
Mi a titka annak, hogy ilyen rövid idő alatt, hihetetlen mennyiségű
partnerrel bővült az ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.?
Gyorsan híre ment a termelők között, természetesen hirdettük is,
palántafórumokat tartottunk, de azt hiszem az igazi reklám az a termék maga
volt.
A határon túli forgalmunk is növekedni kezdett, elsősorban a szerbiai piac volt
az, amely kiemelkedően terjeszkedett.

Most szintén épül egy új üvegház, szintén palántanevelési céllal. Mi a fő
ok? Növekvő igény, lehetőség? Melyek a legfontosabb újítások?
Tovább növeljük a higiéniai biztonságot, az igényeinek megfelelő technológiák
kerülnek beszerelésre, hiszen lépést kell tartanunk a korral.
Figyelünk arra, hogy a partnereink mit várnak el tőlünk, mivel a jó minőségű
palánta alapja és meghatározója az egész éves gazdálkodásnak. Csaknem ezer
partnerrel állunk kapcsolatban, és éppen ezért számunkra hatalmas felelősség
a palántanevelés. Különböző tápközegekben, tálcában, tápkockában,
kőgyapoton, kókuszroston termesztünk palántát, tehát nagyon nagy a
szortimentünk, igyekszünk minden igénynek megfelelni, és az év minden
időszakában termelni. Az új üvegháznak pedig azért is van létjogosultsága,
mert az elmúlt években az a trend tapasztalható, hogy a zöldséghajtatók,
különösen a paradicsom tekintetében, jóval nagyobb arányban növekednek,
mint a palántanevelő felületek. Természetesen a saját palántaigényünk is
folyamatosan növekszik. A több, mint két hektárból 1,5 hektár fog helyt adni a
legértékesebb, oltott paradicsom palántáknak.

Büszkeséggel tölt el az, hogy az ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.-nél középvezetői
pozícióban dolgozhatsz? Részese vagy egy olyan területnek, amelynek
óriási szerepe van az egészséges élelmiszer előállításában.

Természetesen nagyon büszke vagyok erre. Az elmúlt években pedig olyan
folyamatok indultak el a cégben, amelyek mindenképpen előremutatóak.
Kétszeres édesapaként a gyermekeimnek is minél több egészséges élelmiszert
szeretnék adni, és az ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. termékeit mi is rendszeresen
fogyasztjuk otthon, tehát bárkinek bátran tudom ajánlani őket. Munka
szempontjából pedig komoly felelősség az, hogy csaknem ezer partner palántáit
felügyeljem, elindítsam. Felelős vagyok a vetésekért, vetőmag rendelésekért,
összeállításért, vetésirányításért, beleértve a szegvári, illetve a szentlászlói
palántanevelő telepeket is. Jó érzéssel tölt el az, hogy mindezt a feladatot rám
bízták, és a bizalom egyelőre töretlen, és őszintén remélem, hogy ez így is
marad. Élő anyaggal dolgozunk, hatalmas a felelősség, hibákra nincs
lehetőség, mert, ahogyan mondani szokás nálunk, „ez nem csavargyár, itt
nem olajozhatunk újra semmit”.
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