Meghívó
Őszi Nyílt Nap
2017. szeptember 15. péntek
Felgyő - Rijk Zwaan Kísérleti Kert

Őszi Nyílt Nap
Ezúton meghívjuk és szeretettel várjuk Kísérleti Kertünkbe, az évente megrendezésre
kerülő Őszi Nyílt Nap rendezvényünk első eseményére. Korábbi látogatóink tudják, hogy
a jól ápolt bemutató kertben nem csak széles fajtaválasztékot láthatnak, de munkatársaink szakértő vezetése eligazítást ad termesztési és technológiai kérdésekben, továbbá
segítséget kapnak a változó piaci igényekhez való alkalmazkodásban.

2017. szeptember 15-én, pénteken 9-13 óra között
Felgyő - Rijk Zwaan Kísérleti Kertben
(cím: Felgyő, Kertész utca 1.)

Program:
9:00-tól
9:30
12:00
13:00

Megnyitjuk Kísérleti Kertünket
A bemutatók kezdete, 3 helyszínen, növénycsoportonként külön
Ebéd az előzetesen regisztrált vendégeink részére
Bemutató rendezvényünk véget ér

Mire lehet számítani a rendezvényünkön?
Fólia alatt bemutatásra kerül a teljes fehér paprika, kápia, színes paprika és erős paprika
fajtaszortiment. A hangsúly egy világújdonságon lesz: 2018-ra kereskedelmi forgalomba
kerülnek lisztharmat rezisztens fehérpaprikáink, melyeket 3 év kiterjedt fajtavizsgálat
után vezetünk be. Új fajtáink megjelenése előtt még nem léteztek lisztharmat ellenálló
fehérpaprikák!
Emellett bemutatjuk a fóliás hajtatásra javasolt új, bronzfoltosság vírus ellenálló, tálkás
kiszerelésre való kápia fajtánkat.
A kaliforniai-, a bocskor- és erős paprikáknál a talajos technológiában is biztonsággal
termeszthető újdonságokat ismertetünk.
Karalábé szortimentünket egy átütő sikert arató újdonsággal bővítjük, bemutatjuk az idei
év felfedezettjét!
Salátatermelőknek pedig a folyamatos megújuláshoz kínálunk megoldást a fejes mellett
jég- római, lollo és egyéb típusokkal.
Káposztafélék teljes kínálatát bemutató Nyílt Napunkra a hónap végén kerül sor, azonban
karfiol, káposzta és brokkoli kínálatunk korai fajtáit már most be tudjuk mutatni.
Érdeklődéssel várjuk a termelők, kereskedők tapasztalatait és visszajelzéseit fajtáinkról!
			
Kérjük, hogy részvételi szándékát egy egyszerű regisztráció keretében jelezze részünkre
2017. szeptember 14-e, 12 óráig.
Telefonon: Éri Sára +36 1 489 8063 vagy E-mailben: s.eri@rijkzwaan.hu

Van okostelefonja?
Megismertetjük egy új alkalmazással, melyet gyorsan és egyszerűen letölthet, és
aminek a segítségével közvetlenül bővebb fajtatájékoztatáshoz juthat adatbázisunkból.
Nincs több jegyzetelés, a fajtákhoz élőszóban fűzhet megjegyzéseket, a bemutató
kedvenceit elmentheti magának, amit aztán saját fotóival kiegészítve használhat
tovább. Az alkalmazás www.rijkzwaan.com/partnerrzapp oldalról való letöltésénél és
a használatnál a segítségére leszünk.
Szívesen látjuk Felgyőn, jöjjön el, nem érdemes lemaradnia!

A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb
információért, regisztrációért keresse a
Rijk Zwaan irodáját vagy területi képviselőjét:
Deme Zsolt - 06 30 626 1125
Kovács Áron - 06 30 184 2995
Molnár Péter - 06 30 701 0954
Skultéti Lóránt - 06 30 407 1768
Ragyák László - 06 30 951 4611
Tornyai Tibor - 06 30 924 7030
Tóth Kamill - 06 30 634 5884
Iroda:
06 1 489 8060

Regisztráció:
2017. szeptember 14-e, 12 óráig
Telefonon: Éri Sára +36 1 489 8063
E-mailben: s.eri@rijkzwaan.hu

Rijk Zwaan Budapest Kft.
1016 Budapest, Aladár u. 17-19.
Tel: 06 1 489 8060
www.rijkzwaan.hu
Zöldségtermesztők Rijk Zwaan partner oldala

