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LENCSEVÉGEN A HASZNOS ROVAROK TÜSTÉNKEDÉSE! 

 

 

 

A kártevők elleni örökös védekezés folyamatosan kihívások elé állítja az agráriumban 

dolgozókat, de a küzdelemben felkészülten és szakmai háttérrel képesek helyt állni, 

amely garanciát és biztonságot jelent a termelés során. Egyáltalán nem mindegy 

azonban, hogy milyen maga a zárt termesztő berendezés. A korszerű 

termesztéstechnológiák, az elavult rendszerekhez képest jóval hatékonyabbnak 

bizonyulnak még a hasznos rovarok tüsténkedésében is. Az Árpád-Agrár Zrt. a 

folyamatos fejlesztéseivel kíván és tud is az élvonalban lenni, amely a hazai 

zöldségtermesztés egyik alapvető feltétele. A fenntartható fejlődést, a kiváló minőségű 

zöldségtermesztést a szakember gárda is garantálja, akik minden nap derűsen tudnak 

és képesek dolgozni.  
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Vígh Tibor technológus irányítja a legújabb 2,5 hektáros szegvári paprikatermesztő 

üvegházat, ahol a 15-20 fős kreatív csapatot az összetartás és a felelős munkavégzés 

jellemzi.  

 

Egy új étkezési TV paprikával is kísérleteztek, mit vártok ettől? 

Ez egy teljesen új paprika, ami még nevet sem kapott. Fontos tudni, hogy lisztharmat 

rezisztens fajta, nagyon intenzíven nő, szépen köt rajta a paprika és talán a zöld munkája is 

kevesebb, mint a Multiflowé. Ebből 1 sort, 200 tőt ültettünk éppen a lisztharmat rezisztencia 

miatt, hogy ne kelljen még az ellen is védekezni, ez a kísérlet lényege. Az biztos, hogy kicsit 

kevesebbet terem, de az előnye, hogy nem kell védekeznünk a lisztharmat ellen, ami igen 

fontos szempont. A kis termés kiesést pedig kompenzálja, ha nem kell védekeznünk, hiszen 

az is munka és anyag igényes. A védekezésnél a költségeken túl magát a várakozási időt is 

számításba kell venni, ami szintén lassító tényező.  

Ebben az új üvegházban milyen magasra nő a paprika? 

Hetente 10 cm-t nő, éppen a közelmúltban számoltuk ki a szaktanácsadóval, hogy 4 méter 

magasan, 40 héten át nőhet. Ez a kultúra 48 hétig marad az üvegházban, pontosan a szezon 

végéig, addig el is éri ezt a magasságot.  
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(Vígh Tibor a hasznos rovarok szemrevételezése közben) 

 

Hasznos rovarokat is betelepítettetek, milyen ellenségekkel kell megküzdeniük? 

Ezek ragadozó atkák a tripszek, a levéltetű, a lisztecske ellen, itt minden káros rovarnak van 

ellensége, amit betelepítettünk. Nagyon szép a paprika kultúránk, amit a lebontott régi 

házban nem tudtunk volna elérni. Ennek az új háznak az is előnye, hogy a hasznos rovarok 

fel tudtak szaporodni, mert a klímát, a hőmérsékletet, mindent úgy tudunk szabályozni, 

ahogyan a növény azt igényli és nagyon ideális a hasznos rovaroknak is. 

 

Mikor lesz a következő paprika szüret?  

Minden hét elején szedünk, reményeink szerint minden alkalommal 60-70 mázsát. Az 

értékesítő DélKerTész munkatársai szerint nem tudunk annyit szedni, amit nem lehetne 

eladni. Nagyon finom az itt megtermelt paprika, amely a kiváló környezetnek köszönhetően 

egészséges és megfelelő hőmérsékleten és tárolással hosszú időn keresztül megőrzi a 

frissességét is.   
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Nagyon finom az itt megtermelt paprika, amely a kiváló környezetnek köszönhetően 

egészséges és megfelelő hőmérsékletű tárolással hosszú időn keresztül megőrzi a 

frissességét is.   
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