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Az együttműködés hatalmas erő - a DélKerTÉSZ jó példa erre
Az agrárminiszter szerint fantasztikus teljesítmény, amit a DélKerTÉSz-nél létrehoztak, ahhoz pedig
mindenekelőtt a tagság odaadó munkája, akarata, tudása, kitartása, ereje, szorgalma kellett. És
persze az a bölcs felismerés, hogy egyenként nem lehet kielégíteni a megváltozott piaci igényeket.
A közös értékesítés megnyitotta a lehetőségeket, amely követendő példa lehet a többi ágazat
számára is.
A mezőgazdaság további fejlődésének az egyik kulcskérdése, hogy a gazdálkodók tudnak-e közösen
gondolkodni, beruházni, kellő megfelelő nagyságú és minőségű árualapot kínálni, ahogyan ezt a
DélKerTÉSz-nél is tették, tette hozzá.

Jelenleg hazánkban 2500-2600 hektáron hajtatnak zöldségeket, a bruttó felület azonban a
kétkultúrás hasznosítás miatt 3500 hektár. A termesztőterület ezredforduló utáni csökkenést
ellensúlyozta a javuló technológiai színvonal, így az összes termés nem lett kevesebb
- emlékeztetett a miniszter. A mostani 140-150 hektár üvegháznak a negyede-ötöde új építésű, a
legmodernebb technológiával felszerelt, 30-40 százalék 10-20 éves, felújított de még elfogadható
színvonalú, a maradék azonban elavult, korszerűsítésre vagy lebontásra vár. Részben ezeket váltják
le a kertészek a 2014-20 közötti Vidékfejlesztési Program támogatásaival 2021-ig várhatóan
megépülő 80 hektár új üvegházzal,
Az Agrárminisztérium célja, hogy a tovább bővüljön az üvegházak területe, korszerű
klímaszabályozással, tápanyag-utánpótlással, integrált növényvédelem alkalmazásával nőjön
a területegységen elérhető hozam,
Az AM és a termelők közös érdeke, hangsúlyozta a miniszter, hogy a hozzáadott érték és a termelés
hatékonyságának növelésével fokozzuk az ágazat versenyképességét. Ehhez a tárca támogatja az
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új, innovatív környezetbarát technológiák és termesztési módok elterjesztését, az
energiafelhasználás hatékonyságának javítását.
További cél a foglalkoztatás növelése, a tárca kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a mezőgazdasági
termelők fejlesszék gazdaságaikat, megerősödjenek. Ez nincs ellentétben azzal, hogy nehéz
munkaerőt találni, mert a termesztés, csomagolás gépesítése révén más típusú munkaerőre lesz
szükség, nem a kétkezi munkásra.
Ezeknek a céloknak a megvalósítását számos támogatás segítette a 2020-ig tartó költségvetési
időszakban. A zöldségtermesztésben a növényházak építését és korszerűsítését célzó felhíváson
kívül a gépvásárláshoz, gomba- hűtőházak építéséhez, vízgazdálkodás fejlesztéséhez is kaphattak
támogatást a termesztők.
Újabb lehetőség az ágazat számára az október 19-től benyújtható kertészeti üzemek korszerűsítése
pályázat. A 30 milliárd forintos keretből a hajtatás, a hűtőházi kapacitások és az áruvá készítés is
fejleszthető, ezek ugyanis elengedhetetlenek ahhoz, hogy kiszolgálhassuk a friss zöldségek iránt
évről évre növekvő keresletet.
A miniszter a kiemelte azt is, hogy az EU-ban elsők között hazánkban vezetik be jövőre a
krízisbiztosítási rendszert, A zöldséghajtatók számára is elérhető új rendszer fokozza a
kiszámíthatóságot, és az időjárási kockázatokon túl a növény- és állatbetegségek, a piacvesztés,
illetve árfolyamváltozás kedvezőtlen hatásainak kezelésére is alkalmas lesz.
Az agrárminiszter szerint a termelői értékesítő szervezetek szerepe pótolhatatlan a hazai zöldséggyümölcs termesztésben.
Jelenleg 60 tész működik hazánkban, mintegy 10 ezer taggal, ebből 9 Csongrád-Csanád megyében.
A termelői szerveződések számát tekintve hazánk a 6. helyen áll az Európai Unióban. A magyar
termelők összehangolt munkájának köszönhetően nem voltak ellátási zavarok a koronavírus-járvány
kezdeti időszakában sem. Nagy István Szentesen is megköszönte a magyar családok nevében, hogy
a kertészek az egészségüket is kockáztatva dolgoztak, ápolták a növényeket.
Ez a kitartás nagy eredménnyel is járt, tette hozzá, egyre nagyobb százalékban hazai termékek
vannak az áruházak polcain. A kereskedők is értékelik a kiváló minőségű, biztonságos, egészséges
hazai zöldségeket. Ez teszi lehetővé a további fejlődést, és ez sarkalta a minisztériumot is arra, hogy
olyan pályázatokat írjanak ki, melynek révén tovább erősödhetnek a gazdálkodók.
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A 2003-ban 236 taggal alapított Délalföldi Kertészek Szövetkezete 2019-ben 10,8 milliárd forintnyi
zöldség-gyümölcsöt értékesített. A szinte kizárólag a tagoktól származó árunak mintegy 70
százalékát az áruházaknak szállították be, mind nagyobb arányban csomagolva. A tész a tagokat
kedvezményes, illetve ingyenes szolgáltatásokkal, hitelekkel is segíti. A tagok fejlődésének
köszönhetően rohamosan növekedő mennyiségű árualap előkészítéséhez, csomagolásához szükség
van a logisztikai fejlesztésekre, így a 4,5 hektáros telephelyet tovább bővítik. Együttesen 2,5-3
milliárd forintos épület, és további 1 milliárd forintos gépesítési beruházást terveznek 2030-ig,
tudtuk meg Nagypéter Sándor elnöktől.
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