
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  

1 
 

 

HAZAI KOKTÉLPARADICSOM ÉS PAPRIKA, AZ ÉV MINDEN 

IDŐSZAKÁBAN… 

 

Fejlesztésekkel, új technológiák alkalmazásával, megfelelő szakmai háttérrel és 

lelkiismeretes munkavégzéssel megvalósítható az a cél, hogy télen-nyáron hazai zöldség 

kerüljön az áruházak polcaira és végül a fogyasztók asztalára. Az Árpád-Agrár Zrt. 

területein évek óta folyamatosak a korszerű üvegházépítések és csak úgy bontanak, 

hogy a régi üvegházak helyébe újat építenek. Erre kiváló példával szolgál a szegvári 

terület korszerűsítése is, ahol a 2,5 hektáros paprikatermesztő üvegház folytatásaként, 

folyamatban van a következő 1 hektáros termesztő ház építése.   

 

 
 

Dr.Csikai Miklós elnök-vezérigazgató szerint;  

A cél az, hogy folyamatosan tudjunk szállítani, legyen kínálatunk az áruházak felé 

koktélparadicsomból is a téli, fényszegény időszakban. Paprikából az év minden napján 

tudunk szállítani, ezt szeretnénk elérni a koktélparadicsomnál is. 

A cégcsoport üvegházaiban többfajta koktélparadicsom terem, amely a fogyasztók 

körében az egyik legkeresettebb terméknek bizonyul. Az idei termés mennyisége az 

előzetes tervek szerint alakult, a minőség pedig a korábbi évekhez hasonlóan, 

kiválónak mondható.   
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(balról: Magyar Ákos; középen: Dr.C sikai Miklós; jobbról: Vígh Tibor) 

 

Magyar Ákos kertészmérnök, üvegházvezető elégedett mindazzal, amit a 

beruházásoknak köszönhetően sikerült eddig elérniük.  

 

Mi határozza meg a termés mennyiségét és minőségét? 

 

Fény, víz, hőmérséklet, tápelemszint, fajta, növénysűrűség, illetve az első négy tétel  

megfelelő aránya. 

 

A vírus okozta környezetben mire figyeltek, mi az, amin változtatni kellett? 

 

Szerencsére, nem kell változtatnunk semmin drasztikusan, mert nálunk eddig is nagy 

figyelmet fordítottunk a higiéniára! 

 

Mitől szükséges leginkább megóvni a növényeket? 

 

Fényszegény időszak áll előttünk, ezt minden kertész tudja, ennek megfelelően kell öntözni és 

fűteni a berendezéseket. 
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(új, 2,5 hektáros szegvári paprikatermesztő üvegház paprikaszüret közben) 

 

 

A termesztő berendezések, üvegházak fűtését, párásítását, szellőztetését automatizált, 

vezérléssel működtetett rendszerek látják el, amelyek Dr.Csikai Miklós elnök-

vezérigazgató elmondása szerint; „se az automata nem dolgozik ember nélkül, se az ember 

az automatikai, mechanikai háttér nélkül”.  

 

A kézi munkaerőre továbbra is nagy szükség van, az új és energia megtakarítást célzó 

beruházások pedig folyamatosan éreztetik munkahelyteremtő hatásukat. Szerencsére 

bőven van olyan jelentkező, aki tud és szeret is tanulni, dolgozni, biztonságban élni. A 

termelés egyik alapvető és fontos tényezője a szakképzett munkaerő, amely egyben 

motorja is a gazdaság fejlődésének, a társadalom eltartó képességének.   

 

Szerző: Both Ildikó;  

Fotó: Arany Sándor Gábor és Magyar Ákos 

Kapcsolat: gold.both@gmail.com;  

Web: arpad.hu; facebook: arpadagrarzrtkerteszet 

 

Budapest, 2020.11.23.  
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