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A sivatagban is cél az önellátás

A 12 hektáros csúcstechnológiás üvegház Al Ainben

A Hollandiában megrendezett paradicsomkongresszuson (Global Tomato Congress) az építőanyagés energiaszektorban, valamint a mezőgazdaságban aktív német BayWa AG óriásvállalat pénzügyi
igazgatója vázolta, hogy cégük és az Abu-Dzabiban bejegyzett Al Dahra Holding LLC 2017-ben
alapította az Al Dahra BayWa vegyesvállalatot, és Al Ainben felépített egy 12 hektáros,
csúcstechnológiás holland üvegházat. (Időközben a német cég eladta többségi részesedését, de
továbbra is együttműködik a helyi csapattal.)
A cél az volt, hogy hatékonyan és minél kevesebb erőforrás felhasználásával termesszenek kiváló
minőségű zöldségeket kizárólag az Egyesült Arab Emírségek piacaira.
Ez a termesztési projekt kezdettől fogva a kormány politikai szimbóluma is volt, mivel az ország
nagyobb fokú önellátást szorgalmaz. Ráadásul szeretnék elérni, hogy 2051-re a legjobbá váljanak a
Global Food Security Index ranglistáján, ami az élelmiszerek megfizethetősége, elérhetősége,
minősége és biztonsága alapján rangsorol 113 országot a világon. (Jelenleg az Egyesült
Arab Emírségek a 35., Hollandia a 6., Magyarország a 31. helyen áll ezen a listán. A szerk.)
Küldöttség Hollandiában
Az Egyesült Arab Emírségek méltóságai, befektetői és kertészeti vállalkozói látogattak júniusban
Hollandiába. Az érkező missziót az Emírségek éghajlatváltozási és környezetvédelmi
minisztere, Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri vezette. A látogatás célja a Hollandiával
való együttműködés megszilárdítása és bővítése volt.
Az Egyesült Arab Emírségekben egyértelmű a törekvés az önellátóbbá válás és a hatékony,
fenntartható helyi élelmiszertermelés iránt. Az elmúlt években nagy érdeklődést mutattak a holland
csúcstechnológiai megoldások iránt. A mostani misszió központi témája az élelmiszertermelés, a
kertészeti oktatás, a kezdő vállalkozások lehetőségei és vállakozásbővítések, befektetések,
pénzügyek, valamint a kormányok szerepe volt.
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Látogatást tettek a GreenTech és a Floriade Expo 2022 kiállításokon, megbeszéléseket folytattak
kertészeti technológiai vállalatokkal, kormányzati szervekkel, agrárképző intézményekkel.
A GreenTech kifejezetten erre a küldetésre szervezett interaktív és nemzetközi programot a
nyitónapon, melynek során az Egyesült Arab Emírségek éghajlati kihívásaira és fejlesztésekre
összpontosított. (Forrás: Dutch Greenhouse Delta)
Ó. F. K.
A sivatagban snack-, cherry-, fürtös-, hús- és szilvaparadicsom-fajtákat termesztenek, hogy a
szupermarketek igényeit kielégítsék. Folyamatosan kipróbálják a különböző fajtákat, azonban néha
még nekik is meglepetést okoz, hogy az Európában jól működő hibridek náluk gyakran nem válnak
be.
A megtermelt prémium minőségű paradicsommal azokat a fogyasztókat célozzák meg, akik még
most is az északnyugat- európai és az észak-afrikai importot részesítenék előnyben.
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Illusztráció

Termékük minősége szinte megegyezik a nagyra értékelt külföldi áruéval, ráadásul gyorsabban kerül
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a boltok polcaira. Időbe telt bebizonyítaniuk, hogy a helyi termékek nem feltétlenül gyengébb
minőségűek, viszont a fogyasztók még mindig nem hajlandók annyit fizetni értük, mint a holland
termékért.
Látják azonban, hogy a paradicsompiac eléggé telített, ezért a jövőben a levélzöldségek
termesztésére fektetnek majd nagyobb hangsúlyt.
A kongresszuson beszámoltak arról is, hogy őket is érinti az energiaválság, csak más formában.
Földrajzi fekvésüknek köszönhetően az év 365 napján pótmegvilágítás nélkül tudnak termeszteni,
ugyanakkor nagy kihívás a 40 °C feletti hőmérséklet, amikor hűtésről kell gondoskodni. Az
energiaárak ott is növekednek, de kisebb ütemben, mint máshol.
Korábban megjelent információk alapján ismert, hogy 2020 januárjában az Al Ain régiót hatalmas
eső sújtotta.
A természeti katasztrófa hatására az üvegházban súlyos károk keletkeztek, szinte teljesen
megsemmisült. A hároméves gyakorlati tapasztalatukra támaszkodva úgy ítélték meg, hogy
szükséges, ezért a gyors helyreállítás során növelték az új high-tech üvegházban a hűtő- és
szivattyúrendszer kapacitását, és felépítettek egy csomagolósort is, ami a korábbi üvegházban nem
volt. Így mára a vetéstől a csomagolásig minden egy helyen történik.
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