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A fedett termesztés és a vándorfólia volt a Monsanto zöldségvetőmag üzletág (Seminis 
és De Ruiter Seeds) nyílt napjának témája. A délutáni kerekasztal-beszélgetésen 
öt kertész mondta el saját történetét beruházásairól, tapasztalatairól és terveirôl.

Öt kertész, ötféle fólia

Papp Zoltán értékesítési 
munkatárs, a kerekasztal-

beszélgetés mûsorvezetôje el-
mondta, hogy öt különbözô 
élettörténetet és termesztés-
módot, öt különbözô korú, 
eltérô profilú üzemet ismer-
hetünk meg. A közös bennük 
az, hogy valamennyien nagy 
fejlesztésekre szánták el ma-
gukat, aminek az idén hatvá-
nyozottan hasznát veszik. A 
további fejlesztésekről elté rô-
en vélekednek.

A paradicsom mellett 
döntöttek

A csengelei Kelôpataki Kft. pa-
radicsomtermesztését termál-
vízre alapozták – mondta a ter-
mesztést irányító Törköly 
Aran ka. Több mint tizenöt 
éve tértek át a paradicsomra, 
elôtte dísznövényeket és egyéb 
zöldségeket termesztettek. 
Kéthektáros fó lia felüle tük bôl 
1,5 hektár a nagy lég terû fólia-
blokk, hosszúkultúrás paradi-
csommal. 57-58 °C-os termál-
vízzel fûte nek, ami télen néha 
kissé kevés, más fûtési mód hí-
ján azonban ezzel gazdálkod-
nak, ehhez igazítják a felület-
nagyságot.

1993-tól 2003-ig folyama-
tosan, apránként fejlesztettek, 
önerôből. Legelôször az ener-
giát jobban hasznosító fólia-
blokkokra cserélték a különál-
ló sátrakat, majd áttértek a 
hosszúkultúrás paradicsom-
termesztésre. Kipróbálták a 
kôzetgyapotos és a vödrös ter-
mesztést is, jelenleg teljes fe-
lületen vödörben, tô zegben 
terem a paradicsom. Már több 
éve, hogy áttértek a biológiai 
növényvédelemre, ennek elô-

nyei  kiegyenlítik a viszonylag 
magas bekerülési költségeket 
– mondta. A folyamatos bioló-
giai védekezés eredménye-
ként ráadásul mind kevesebb 
hasznos szervezetet kell bete-
lepíteniük, így azt tapasztal-
ják, hogy az évek elôre ha lad-
tával mind olcsóbb ez a mód-
szer. Nem beszélve az olyan 
járulékos elônyökrôl, hogy 
nincs permetlé a bogyókon, 
nem kell törölgetni a paradi-
csomot, sokkal gyorsabban 
megy a rekeszbe sorolás.

Arra a kérdésre, hogy je-
lent-e a biológiai növényvéde-
lem piaci elônyt, Törköly Aran-
ka azt válaszolta, hogy nem. 
Szerinte ebben ôk is hibásak, 
hiszen nem csinálnak hírve-
rést a gyakorlatilag vegy szer-
men tes zöldségnek. Ám úgy 
tapasztalja, hogy a ke res kedôk 
nem is foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel. Talán a fogyasztók 
irányából kellene elindulni, 
mondta. A kft. egyébként az 
elsôk között használta az 
Árpád-Biokontroll-féle, paradi-
csomlevél alakú függô címkét 
a biológiai növényvédelem-
mel ter mesztett áru jelölésére. 
Igaz később visszatértek a sa-
ját, kereskedôk körében már 
ismert címkéjükhöz.
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u A kerekasztal-beszélgetés résztvevôi balról jobbra: 
Kosdi Sándor, Törköly Aranka, 
Kobzos Sándor, Héjjas Gábor és Horváth István Zsolt

u

1,5 hektáron, az idén már 
csak vödörben terem 

a hosszúkultúrás 
paradicsom Csengelén

A Monsanto cégcsoporthoz tartozó két zöldség ne me sítô cég, 
a Seminis és a De Ruiter Seeds közös nyílt napja rendhagyó 
módon az idén külsô helyszíneken, a Kitével közös szervezés-
ben kezdô dött. Négy gazdálkodó ültetvényeiben – a tisza-
alpári Kézsmárki Lászlónál és Ignácz Ferencnél, a kunszent-
mártoni Horváth István Zsoltnál és a ménteleki Héjjas Gá-
bornál – ismerkedhettünk a cégek fontosabb zöldségfajtáival: 
színes paprikákkal, csemegekukoricákkal, sárgadinnyékkel.

A De Ruiter Seeds kísérleti állomásaként megismert be-
mutatókertben a látogatók szakmai vezetéssel körülnézhet-
tek a jól bevált fajtákkal és új nemesítésû anyagokkal beülte-
tett bemutató fóliákban és a szabadföldi parcellákon. 
Érdeklôdhettek a technológiákról, és nem utolsó sorban ta-
lálkozhattak és beszélgethettek termesztô tár saikkal.

u Az idén a labdarúgó-világbajnokságra utalva készült 
a zöldségdekoráció

Nyílt nap Kecskeméten
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u Koktélparadicsom a Kelôpataki Kft.-nél 2009-ben, 
még kôzetgyapoton

u Kosdi Sándor a legkorszerûbb koraiságfokozó 
technológiával termeszti a csemegekukoricát

u
A termesztési vezető el-

mondta, hogy az idény elején 
elmaradtak az árak a tavalyi-
hoz képest, a június azonban 
bôven kárpótolt érte. Még so-
ha nem volt ilyen magas a pa-
radicsom ára, mondja, ami-
nek valószínûleg az az oka, 
hogy a hidegfóliákban igen 
szerény a termés. (Náluk is ér-
zékelhető a rossz idôjárás ha-
tása; június végéig négyzet-
méterenként körülbelül egy 
kilogramm elmaradást szá-
moltak a sokévi átlaghoz ké-
pest.) Ezúttal viszont Európa 
többi részét  sem kímélte az 
idô járás, így nem lehet im-
porttal hatni a piacra.

A fejlesztésekről kérdezve 
Törköly Aranka elmondta, 
hogy a pillanatnyi felülethez 
szükséges fejlesztéseket meg-
tették, már klímavezérlô szá-
mítógépük és szén-dioxid-trá-
gyázásuk is van, a ter mesz-
tőfelületet viszont nem tud-
ják növelni, amíg nem talál-
nak más fûtési módot. Ráadá-
sul a mostani árumennyiség-
re van fizetôképes vevôjük. 
Ha bôvítenék a termelést, 
könnyen szembesülhetnének 
a bizonytalan piaccal. 

A termesztôknek azt aján-
lotta, hogy ne vágjanak éven-
ként más-más kultúrába. Nem 
véletlenül horgonyoztak le 
évekkel ezelôtt ők is a paradi-
csom mellett – mondta a 
csengelei kft. termelésirányí-
tója.

Hollandiából  
a Hajdúságba

Kosdi Sándor Hollandiában 
született, kertész családba. 
Magyar származású édesapja 
kígyóuborkát termesztett, a 
testvérei ma is növényházban 
gazdálkodnak Hollandiában. 
Ő azonban mást választott: 
Magyarországra költözött, és 
a kiváló hajdúdorogi földeken 

szabadföldi zöldségkultúrák-
kal kezdett el foglalkozni. Ma 
tizenöt hektáron korai, friss-
piaci csemegekukoricát, vala-
mint szabadföldi paprikát és 
káposztaféléket termeszt. Sa-
ját fejlesztésû kukorica- és 
paprikaszedô szalagját la-
punkban is bemutattuk már.

Az idei szezon eddig nem 
valami fényes, a belvíz miatt 
másfél hektár termés odalett, 
a fátyolfólia-takarást elvitte a 
szél, és még az adóhatóság is 
éppen most talált rám – 
mondta az egyébként nem 
panaszkodó gazda.

A csemegekukorica nem 
indult rosszul. Kosdi Sándor 
hat hektáron különbözô te-
nyészidejû fajákat termeszt a 
legkorszerûbb koraiságfoko-
zó technológiával (bakhát, ta-
lajtakaró fólia, csepegtetô ön-
tözés). Az elsô kamion június 
utolsó napjaiban elindult ex-
portra.

A kertészeti termesztésről 
azt gondolja, hogy a glo ba li-
záció miatt az árak a kisebb 
hullámhegyek ellenére sem 
emelkednek tartósan. Erre az 
egyik válasz az általános költ-
ségek lehetô legalacsonyab-
ban tartása. Ő például hasz-
nált szendvicspanelekbôl épí-
tett hûtôt és használt gépeket 
vásárolt. A másik válasz pedig 
a drága órabért kiváltó auto-
matizálás, ami itthon még ke-
vésbé problematikus a hol-
land viszonyokhoz képest – 
mondta. Ott a magyarországi-
hoz hasonló zöldségárak mel-
lett, bruttó 17 euró az órabér 
– nem csoda, hogy alig van-
nak alkalmazottak a kertésze-
tekben.

Szerinte mindenképpen a 
vándorfóliáé a jövô – vála-
szolta. Ő most is hidegfólia 
alatt termeszti a paprika ki-
sebb részét, és még néhány 
hektárt szeretne lefedni, de 
korszerûbb, kettôs fóliaborí-
tású változatokban is érde-
mes még gondolkozni. Koráb-
ban jelenhetne meg a piacon 
a paprikával, és az sem kö-
zömbös, hogy a dolgozóknak 
milyen hosszú idôszakban 
tud munkát adni. A környék-
ről sok idénymunkás jár hoz-

Nem érdemes 
évente 

más-más 
kultúrába vágni.

Takarékos szemlélet: Kosdi Sándor 
még a sorközöket is hasznosítja
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zá, a térség egyik meghatáro-
zó kertészeti vállalkozójaként 
valamilyen szinten értük is 
felelôsséget érez.

Elmozdulhat az ár

Nem panaszkodó termesztô a 
Kunszentmártonban gazdál-
kodó Horváth István Zsolt 
sem: büszkén számolt be, 
hogy öt éve háromezer négy-
zetméter kínai kellel kezdte a 
gazdálkodást, és ma már két-
száz hektárt mûvel a család. 
50-60 hektár kertészet és 60-
70 hektár vetômagtermesztés 
mellett szántóföldi növények-
kel foglalkoznak. A hûtôház-, 
valamint a vándorfólia-beru-
házásban, illetve több erô- és 
munkagép beszerzésében jól 
megírt, sikeres pályázatok se-
gítették ôket. A gazdaság két 
fô zöldségnövénye a 20-22 
hektáron termô csemegeku-
korica – ez 1-1,5 millió csövet 
jelent –, valamint a 20-25 hek-
táron ültetett szabadföldi 
paprika, amelyből tavaly 
1270 tonnát adtak el. Ezt 2-3 
hektár káposztaféle egészíti 
ki, és az idéntôl már nettó 4,5 
hektáros Haygrove típusú 
vándorfólia is. Nem szokvá-
nyos lépés azonnal 4,5 hek-
tárnyit felépíteni, az elôzô 
években azonban kiderült, 
hogy bármilyen jól termelünk 
is, az idôjárás mindig bele-
szólhat a végeredménybe. 
Ezért döntöttek a vándorfólia 
mellett. Az idei idôjárás is azt 
igazolta, hogy érdemes volt 
rászánni az időt és a fáradsá-
got az  építésre – mondta.

Horváth Zsolt felhívta ter-
mesztôtársai figyelmét, hogy 
a mostani ritka helyzetben 
semmi okuk nincs a már meg-
szokott, nyomott árak elfoga-
dására. Szerinte meg kell, 
hogy kérjék a zöldség árát, 
mert valóban magasabb az 
önköltség az idén, másrészt 
Európa-szerte hiány van. 20-
30%-os áremelkedés minden-
képpen indokolt, ami nem 
biztos, hogy kiegyenlíti a ki-

eséseket, de jövôre már hoz-
hat valamennyi többletet.

A kunszentmártoni gazda-
ságban tízmilliósra becsül-
hetô a kár szabadföldi ter-
mesztésben és könnyen le-
het, hogy épp ezek a károk 
„segítik“ majd az egész ágazat 
elmozdulását. Ha minden a 
szokásos módon alakult vol-
na az idén is, akkor még tíz év 
múlva is a mai árakon árul-

nánk a zöldséget. A teljes Eu-
rópát ért megrázkódtatás ha-
tására kénytelen lesz a piac  
magasabb árat fizetni az 
idôjárás által megkímélt ter-
mésért. Ennél intenzívebben 
már nem termelhetnek, en-
nél több pályázatot nem nyer-
hetnek, és ennél többet nem 
dolgozhatnak; most a piacon 
a sor, hogy elismerje az erőfe-
szítéseiket.

Horváth Zsolt az idén nem 
adja el a paprikát 300, a kuko-
ricát pedig csövenként 80 Ft 
alatt. 

Nem kérdés,  
merre tovább

Fôállásban a KITE munkatár-
sa Kobzos Sándor, családja Ti-
szalökön gazdálkodik. Az édes-
apja által irányított kertészet-
ben elôször a gyümölcster-
mesztés volt az egyetlen tevé-
kenység. Néhány éve, igen 
szerencsés idôszakban pró-
bálkoztak a káposztatermesz-
téssel, és a jó piac meghozta 
kedvüket a folytatáshoz.

A tizennégy hektáros gaz-
daság nagy részén bioalma te-
rem, de mellette már 4-6 hek-
tárra nôtt a zöldségtermesztô 
felület is. Az idén négy hek-
tárra paprikát ültettek, és két 
hektáron termesztenek cse-
megekukoricát. Csemegeku-

Öt kertész, ötféle fólia

Az idôjárás igazolja, 
hogy érdemes volt 
rászánni az időt 
és a fáradságot. uv Horváth István Zsolt 4,5 hektár Haygrove-fóliát épített. 

Sokat dolgozott vele, most a piacon a sor, hogy elismerje

Kobzos Sándorék 
KITE-fóliája Tiszalökön
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koricából a betakarítás után 
még egy szakaszt terveznek.

Kísérletezô kedvû kerté-
szek. Tavaly rábeszélte a csalá-
dot negyed hektár vándorfóliá-
ra, valamint további 3 hektár-
ra pályáznak – mondta Kob-
zos Sándor. Az idén jól járt, aki 
a fedett termesztést választot-
ta; Tiszalök térségében 535 
mm csapadék hullott hatvan 
nap alatt, ráadásul az idén sem 
úszták meg az enyhe tavaszi 
fagyot. Szabolcsban és a Haj-
dúságban egyébként a dinnye-
felület 30%-a megsemmisült, a 
tavalyihoz képest nagyobb fe-
lületre ültetett szabadföldi 
paprikában 20%-os a kár, és 
hasonló a veszteség sok szat-
mári gazda egyetlen megélhe-
tési forrása, a konzervuborka-
ültetvényben is. A felelôsen 
gondolkozó kertészek tehát 
biztosan a fedett termesztést 
választják – mondta.

Többen így gondolkoznak 
a környéken; az egyébként 
nem a fóliás termesztésérôl 
híres térségben az előző év-
ben hat hektárnyi vándorsá-
tor épült.

Folyamatos 
sárgadinnye

Héjjas Gábor ménteleki gaz-
dálkodó vendéglátóipari és 
közgazdász végzettséggel, in-
formatikai és telekommuni-
kációs nagyvállalatoknál töl-
tött évek után, édesapja halá-
la után vette át a gazdaságot. 
Viszonylagos kívülállóságá-
nak hasznát veszi, hiszen tel-
jesen más szemszögbôl látja a 
helyzetet. Eldöntötte, hogy a 
szántóföldi kultúrák helyett 
inkább az öntözött kertészeti 
termesztés lenne a jövedel-
me zô, és a termesztendô 
zöldséget már a gasztronómia 
felől közelítve választotta ki. 
A sárgadinnyének szerinte 
egyértelmûen nő a fogyasztá-
sa. Egyelôre még idényter-
mék, de mind jellem zôbb, 
hogy más évszakokban is be-

szerezhető, igen változatosan 
fogyasztható. A modern gaszt-
ronómia terjedésével egé szen 
biztos, hogy népsze rű södik.

Szaktanácsadójára figyelve 
összesen hat hektár vándorfó-
liát terveznek, ahol szakaszos 
ültetéssel folyamatos dinnyeel-
látásra rendezkednek be. Már 
két egyhektáros Hay grove-fó-
lia blokk megépült, ez alatt ül-
tettek szakaszosan, 0,25 hektá-
ros egységekben. Késôbb is 
ezt folytatnák, csak nagyobb 
felületen. A hozam most az 
idôjárás miatt nem tökéletes, 
az ár azonban kiegyenlíti – 
mondta.

Az átlagos vándorfólia-beru-
házásokhoz képest újdonság, 
hogy itt a fedett felületrôl ösz-
szegyűlő vizet 1500 köbméte-
res csapadékvíz-tárolóba veze-
tik és abból öntöznek. Az idén 
csak egyszer kellett feltölteni 
az öntözôtavat, négyszer után-
töltötte az idôjárás – mondta.

Szerinte a borászokhoz ha-
sonlóan a zöldség-gyümölcs 
termesztéstôl sem lenne ide-
gen, hogy többnapos vendég-
látással összekötött rendezvé-
nyek szervezésére tegyék al-
kalmassá a gazdaságukat. A 
bor talán jobban „adja magát“ 
erre, ám zöldség- és gyümölcs-
termesztôként is lehet ebben 
gondolkodni. Véleménye sze-
rint lesz erre igény.

Tömpe Anna

u Héjjas Gábor sárgadinnyére szakosodik

Kobzos Sándorék 
kísérletező kedvű kertészek, 

0,25 hektár fólia mellé 
3 hektárt terveznek

A fóliáról lefolyó vizet ebben az öntözőtóban gyűjtik 
össze. Az idén  már négyszer utántöltötte az eső

u


