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▲ Különleges hozzáállás,

egyedi díszítésû bemutatók 

E rdei Lajosról tudni kell,
hogy végzettsége szerint

eredetileg az állattenyésztés-
hez volt több köze, de miután
kiköltözött a fényesi városrész
szélére, és tizenöt éve gazdál-
kodásba fogott, inkább a növé-
nyeket választotta. Áruter-
mesztési céllal kimondottan
csak kertészeti növényekkel
foglalkozik, miközben kedvte-
lésbôl a hagyományos paraszt-
gazdaságok mintájára bôvíti,
rendezgeti a ház körüli terüle-
tét. Gyûjti a hagyományos gaz-
dálkodás eszközeit, és a bemu-
tatók alkalmával ezekbôl is
„szabadtéri tárlatot” rendez a
növénybemutató mellé. Szin-
tén védjegyévé váltak az évek
során a tökéletesen gyommen-
tes parcellák. Máig az a látoga-
tók egyik fô kérdése a bemuta-
tókon, hogy milyen gyomirtó
szert ismerhet a házigazda,
amit más nem. Pedig nála a
kulcs a rendszeres (nem csak
a bemutató napjára idôzített!)
kapálás és kézi gyomlálás, és
persze a tökéletesség igénye:
nem tud úgy elmenni gyom
mellett, hogy ne húzza ki
azonnal.

Gondosságát hamar fölfe-
dezték, több nemesítô is he-
lyezett ki hozzá különféle sza-
badföldi fajtákat vizsgálatra,

és az OMMI fajtaösszehason-
lító kísérleteiben is több éven
át közremûködött. Jelenleg a
Bejo partnereként ismerjük: a
holland nemesítô cég szinte
teljes magyar katalógusát vé-
gig lehet nézni élôben Békés-
csabán, de számos újdonsá-
got is ott ismerhet meg elô-
ször a nagyközönség, az elter-
jedt fajtákkal összehasonlítva.
Jut hely ezen kívül olyan kí-
sérleteknek is, amik eredmé-
nyei egyelôre még csak a ne-
mesítôknek szólnak.

– A Bejo részérôl Szép Ist-

ván talált rám – meséli Erdei
Lajos. Miután rengeteg nagy
kertészetet végigjártak, megfe-
lelô bemutató-helyszínt keres-
ve, végül itt ragadtak meg –
emlékszik vissza. Nem sokkal
azután történt, hogy gazdál-
kodni kezdtem. Elôször pár ká-
posztafajta volt még csak itt, az-
tán egyre több minden, és úgy
11-12 évvel ezelôtt Hollandiá-
ból is elkeztek ide járni. Ilyen,
nagyszabású bemutatóból az
idén tartottuk a hetediket.

– Jó helyszín Békéscsaba
olyan szempontból, hogy nem
kiválóak a termesztési körül-
mények, így szépen megmu-
tatkozik, melyik fajta mire ké-
pes nálunk. Hollandiában, a tö-
kéletes körülmények között
minden szép, itt jobban kijön-
nek a fajták közötti különbsé-
gek, mondja. Érdekes lesz sze-
rinte azt is tanulmányozni,
hogy az éghajlatváltozással mit
kezdjünk, melyik növénynél
hogyan válasszuk az ültetési
idôpontot. Erre is használható
véleménye szerint a bemutató-
kert. Az ôszi káposzta például
az idén olyan szép, mint a kata-
lógusban, ugyanakkor a nyári
betakarításra ültetett álomány-

nyal nem dicsekedne. A hagy-
ma és a répa viszont jobban tû-
ri a szélsôségeket, a rosszabb
években is viszonylag jól sike-
rülnek – összegezte az idei ta-
pasztalatait nagy vonalakban.

– A fajtatulajdonos cég elvá-
rásaiknak persze meg kell felel-
ni, és ez nem mindig egyszerû:
ma már nem csak azt kérik,
hogy mutassam be a fajták kö-
zötti különbségeket, hanem
azt is, hogy a lehetséges termô-
képességüket is szemléltes-
sem. Idény közben aztán ren-
geteg dolgot tapasztalok a faj-
tákról, sok mindenrôl kialakul
a véleményem, és megosztom
azzal, aki kérdezi – mondta.

Hogy az idén mit talál ígére-
tesnek? Feltétlenül említésre
érdemes a Nominator F1 és a
Norwalk F1 sárgarépa-újdon-
ság, valamint a hagymák közül
a Medeo F1, a Peso F1, a Katin-
ka F1 és a Mallory F1 nevûek.
Ezekbôl biztos, hogy jó fajta
lesz! – jósolta, az idei meglátá-
saira támaszkodva.

Tömpe Anna

A bemutatókert gazdája
Különleges egyéniségével, rendezett birtokával és példásan gondozott fajtabemutató 
parcelláival az utóbbi években országos hírre tett szert a hagyma-, sárgarépa- 
és káposztatermesztôk körében a Békéscsaba-Fényesen gazdálkodó Erdei Lajos, minden évben 
százával látogatnak hozzá a zöldségtermesztôk az augusztus közepi Bejo nyílt napokra.
Hogyan kezdôdött a történet, és hogyan kell gazdálkodni a fajtabemutató-központú birtokon?
– kérdeztük tôle a hetedik nagy Bejo-bemutató alkalmából.
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