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NON PLUS ULTRA - A PALÁNTANEVELÉSBEN… 
 
III. rész 
 
Szegváron, a 1,5 hektáron épülő új palántanevelő üvegház napról-napra többet mutat 
abból a végeredményből, amit már az építtető Árpád-Agrár Zrt. vezet ői és 
munkatársai, de még a partnerek is úgy várnak, mint bárki az ajándékot a 
karácsonyfa alatt. Ez azonban jóval többet jelent még a legértékesebb ajándéknál is, 
hiszen családok ezreinek megélhetési forma az a palánta, amely itt növekedik, később 
pedig a legfinomabb zamatos zöldségként kerül a fogyasztók asztalára.  
 
 

 
 
A jó alapokra épített, gondosan megtervezett új üvegház szép lassan fényárban úszik, 
így a pótmegvilágítással a növények növekedésének még a kevesebb szoláris energia 
sem szabhat határt.  
Dr. Csikai Miklós elnök-vezérigazgató, az építést nem bízza a véletlenre, sőt egy 
pillanatra sem veszi le róla a szemét. Ha a termelők is izgatottan várják az építés 
finisét, lelkesednek a kiváló minőségű palántákért, az érthető is, hiszen ebbe születtek, 
ebben élnek, egyszóval ez jelenti számukra a mát, a holnapot.  
 
Kertész József, egyéni vállalkozó, termelő már kis gyerek korában beleszeretett a kertészeti 
tevékenységbe, e nélkül el sem tudja képzelni a jövőjét, az életét. S, hogy mi ebben a 
kihívás?  
Mint mondja, minden nap egy kihívás!   
 
 



ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. 
SZENTES 

Apponyi tér 12. 6601 Pf. 22. 
www.arpad.hu, kozpont@arpad.hu 

Tel.:+36 63 510 100, Fax: +36 63 311 812  

 

 

Mióta vásárolnak palántát az Árpád Agrár Zrt-től és milyen mennyiségben? 

Ez is már második generációs, nagyon régóta. Édesapám is a 80-as évek elejétől fogva 
folyamatosan, az utóbbi években 30-32ezer palántát vásárolunk. Véleményem szerint olyan 
berendezésekkel és technológiával rendelkezik az Árpád, ahol olyan minőségű palántát lehet 
előállítani, amire nekünk szükségünk van.  

Az Ön termelésében milyen szerepe van az épülő üvegháznak? 

Szerintem abszolút fontos, lényegében csak ilyen berendezéssel lehet olyan kiváló minőségű 
palántát előállítani, amire nekünk szükségünk van, és ami biztosítja a kiváló 
zöldségtermesztést, a vállalkozásunk jövőjét.  

 
 
2019-re megvan az álom a palántákról és típusaikról, a típusokat már előre tudja?  

Épp ma kötöttem meg a szerződést, tehát aktuális a kérdés. Ma délelőtt szerződtem. 2-3-4 
évente szoktunk váltani, jelenleg a 3. szezonomat kezdem ugyanazzal.  

Soros Kis László, családi gazdálkodó, aki nem kevesebb, mint 4 ha-on termel paprikát, 
szintén a biztonságot helyezi fókuszba.  
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Mindig az Árpád Zrt-nél szerezte be a palántákat? 

Igen, én ott is dolgoztam 17 éven keresztül, nagyon jól ismerem az Árpád módszerét és a 
palántanevelés struktúráját és nagyon elégedett vagyok vele.  

Számít, hogy milyen lesz a paprika, tehát a jó minőségű palánta alapfeltétele ennek? 

Igen nagyon fontos. Csak jó szaporítóanyagból lehet jó növényt nevelni. Korábbiakban is volt már 
modern üvegház, ahol nagyon jó palántát neveltek, de az új építésű üvegházban sokkal jobb lesz a 
minőség és az eredmény is. 

Magyar Ákos a szegvári üvegház vezetője éppen egy kókuszrostból készült termesztő 
táblát, vagy ahogyan a szakmában nevezik, termesztő paplant tart a kezében, amikor 
annak környezetvédelmi fontosságáról, a növényre gyakorolt pozitív hatásairól számol 
be.   

Az organikus anyagból 
készült termesztő tábla, a 
használat után ugyanis 
kiválóan újrahasznosítható, 
pl. földkeverékhez 
adagolgató, vagyis a külső 
fólia eltávolítását követően, 
könnyű az utókezelése. 
Tőzeg helyett is 
alkalmazható, könnyebben  
nedvesedik és megújuló 
anyag. Míg a kőzetgyapot 
hulladékkezelése nehézkes, 
addig a kókuszrostból 
készült termesztő tábla 
környezetbarát, szerves 
anyagnak minősül.    

 
 

 

Ahol most állunk, itt teljesen friss palántákat látunk elültetve. Mekkora területen és 
milyen palánták? 

1,6 hektáron található itt palánta, az üvegház egyik fele, 8280 nm Ardiles (koktél), a másik 
7 200 nm Tomaggino (cherry). A Tomagginoból, 29-30 kg-ot szeretnénk majd szedni 
négyzetméterenként és akkor elégedettek is lehetünk, Ardiles-ből az 5-ös telepen 32 kg-ot 
értek el, ezt nekünk is illene.  
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Ákos annyira odafigyeltél arra, hogy még véletlenül se tegyük be a lábunkat védőruha, 
felszerelés kézfertőtlenítés nélkül. A patika tiszta környezet, a higiénia betartása mi 
mindent akadályoz meg, miért ilyen fontos? 

Kórokozók és kártevők ellen védekezünk ezzel.  Az itt dolgozóknak belső ruhájuk van, amit 
csak itt használnak, pólót, cipőt kapnak a dolgozók, ezzel is vigyázunk arra, hogy az előző 
kultúrából ne vigyünk át semmit. Az is lényeges, hogy a házat a legjobb tudásunk szerint, az 
ún. aquajet gépekkel takarítjuk ki, ezekkel le tudjuk mosni a termesztő asztalokat, illetve a 
fönti vápacsatornát és az üvegfelületet is. Különböző hatásspektrumú szerekkel végezzük a 
fertőtlenítést, de minden kolléga egyet ért azzal, hogy a nagy víz mennyiség a legfontosabb. 

Egyébként ennyire kényes a növény és fontos a prevenció?  

Mi a távolabbi jövőre koncentrálunk, gondolunk, hogy nehogy felszaporodjon bármilyen 
kórokozó vagy kártevő, ami később problémát okozhatna. 

 

Milyen mennyiségben lesz itt termés és főleg mikor?  

Az első szedéseket február utolsó hetére tervezzük, akkor talán még mutatóra, de március 
első, második hetében már tételt kell szedni.  
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Véleményed szerint, mekkora lendületet ad majd az új palántanevelő üvegház, amely 
az egyik legkorszerűbb? 

Nagy felületnövekedést jelent a palántanevelés szempontjából, korszerűbb lesz maga a 
berendezés is, és ugye ami a legfontosabb ebben az időszakban, hogy erősebb világítótestek 
kerülnek felhelyezésre, ezzel a pótmegvilágítással gyorsabb palántanevelés lehetséges. 

Ha valaki elmélyül ebben a szakmában, ahogyan te is, hiszen a lelkedből csinálod ezt, 
mit tud a produktumhoz hozzá tenni? 

Elsősorban a terv szerinti kilókat kell teljesítenünk, vagy inkább fölötte, ha lehet, de 
mindemellett a munkaerő megőrzése is nagyon fontos. Együtt kell élnünk a növényekkel, ami 
azt jelenti, hogy minden napos odafigyelés és ilyenkor, amikor elültetjük a palántát, akkor 
hét napból, hét napot kell figyelni, nézegetni, hogy nem történt-e esetleg vele valami, rosszul 
állítottuk be pl. a hőmérsékletet, vagy túl öntöztük, vagyis oda kell figyelni az apró dolgokra 
is, amelyek rossz irányban, negatívan hatnak a növény fejlődésére.  

Az Árpád-Agrár Zrt. folyamatosan fejleszt, az itt dolgozók számára, neked is pl., mint 
vezetőnek, jelent egyfajta távoli jövőt, perspektívát és legfőképpen biztonságot. Mit 
gondolsz erről? 

Úgy gondolom, hogy ezek a fejlesztések lelki nyugalmat és biztonságot jelentenek az itt 
dolgozók számára, hiszen ez azt jelenti, hogy hosszú távon biztosított a munkalehetőség, a 
megélhetés.    

Budapest, 2018. december 17.   
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