
Megırizték a régi ízeket: Szalva Péter fajtáit 
fogják szaporítani az ipari parkban is 

Szentes - A legendás hírő Szalva Péter biológus, nemesítı által létrehozott 
zöldség- és gyümölcsfajták megırzésén dolgozik a Szentesi Mag Kft. 100 millió 
forintért új telephelyet épít 2012 végéig a helyi ipari parkban. 

Hagyományos íző zöldségekkel, gyümölcsökkel 
foglalkozik a Szentesi Mag Kft., amely a Szalva Péter 
biológus által nemesített mintegy 100 növénybıl és 
zöldségbıl 37-et ıriz és szaporít ma is. Köztük 14 
paprika- és 8 karalábéfajtát.  
 
– A híres biológus, növénynemesítı zöldségei és 
gyümölcsei közül ennyi maradt mára, ezeket kedvelik 
a hobbikertészek – mondta lapunknak Rózsás Attila, a 
14 dolgozót foglalkoztató, tavaly 140 millió forintos 
forgalmat elérı Szentesi Mag Kft. ügyvezetıje. A cég 
az egykori Országos Vetımagtermelı és -értékesítı 
Vállalat Alsóréti egykori kutatóállomásán mőködik 1995 óta, ám nemrégiben 
telephelyet vásárolt a város másik részében lévı ipari parkban. Ott a terveik szerint 
60–100 millió forintért 2012 végéig építenek új telephelyet. – Nem hagyjuk el az 
Alsórétet, de új vetımagüzemet, raktárt és kiszolgálóbázist építünk az ipari parkban, 
hogy könnyebben megtaláljanak bennünket – indokolta a tervezett terjeszkedést az 
ügyvezetı. 
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A cég pályázik a Szentes földrajzi árujelzı minıségi tanúsítójegyre is, miután az itt 
termesztett növények olyan jellemzı, egyedi tulajdonságokkal, ízvilággal, 
színességgel, a gyümölcsök pedig olyan mérettel rendelkeznek, ami a máshol 
termesztett növényekre nem jellemzı. 

Kapcsolódó cikkek 

Szentesen átveszik a zöldséget 
Borúlátóak a szentesi ıstermelık 

Paprikavizsgálat a Szentesi Mag fóliájában. A cég pályázik a Szentes földrajzi árujelzı elnyerésére.  
Fotó: Králik Emese
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Abécésorrendben utalják a pénzt

Szegedet sem kíméli a ménkő - 1 millió volttal is becsaphat 
a villám
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