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Őszi Nyílt Nap 2021
Paprika bemutató
Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és zöldségtermesztés iránt érdeklődő
kollégáit a Rijk Zwaan Kísérleti Kertjében megrendezésre kerülő
Őszi Nyílt Napok első rendezvényére.

2021. szeptember 10-én, pénteken, 9 órakor
Felgyő - Rijk Zwaan Kísérleti Kertben
(cím: 6645 Felgyő, Kertész utca 1.)

Program
9:00-tól Érkezés
9:30

Bemutatók kezdete
• bemutató parcellák megtekintése kis csoportokban,
• szakmai konzultáció az RZ-s termékfelelősökkel

12:00

Ebéd az előzetesen regisztrált vendégeink részére

13:00

Bemutató rendezvényünk véget ér

Kedves Kertész kolléga!
Örömünkre szolgál, hogy ismét meginvitálhatjuk Önt egy
személyes találkozásra, a hagyományos őszi paprika
bemutatónkra, Felgyőre.
Nagyjából két évvel ezelőtt találkozhattunk utoljára ebben a
formában, amikor paprikaállomány mellett szakmai kérdésekről
személyesen tudunk beszélgetni.
Az azóta eltelt időben számos változás történt a fehér, erős illetve
a Sweet Palermo típusú paprikák piacán. A paprikanemesítés a
járvány alatt is intenzíven zajlott Felgyőn. Bízunk benne, hogy
Rijk Zwaan legújabb innovatív fejlesztései hozzájárulnak a hazai
paprika termesztés versenyképességének fokozásához a következő
években is.
Látogasson el hozzánk és beszéljünk az előttünk álló
lehetőségekről!

A 2021-es év egyik legnagyobb kihívását a paprika
lisztharmat jelentette. Számos kertész csak szezon közben
szembesült ezzel a problémával, amit lisztharmatra
fogékony fajta termesztése esetén csak körülményesen,
speciális technológia alkalmazásával lehetett a növény
állományokat fertőzés mentesen tartani.

• A bemutatón Lt Defense fajtánk, a Novelist RZ termesztés-

technológiai sajátosságairól és sikeres gyakorlati tapasztalatokról
is szó lesz. Más részről a levéltetvek által terjesztett CMV egyre
gyakrabban okoz számottevő terméskiesést, erre kínál megoldást
Combino RZ fajtánk.

• A hegyes erős fajtakörben méltán népszerű Thunder RZ és

extra bogyóméretű Storm RZ fajtáink mellett bemutatjuk rendkívül
ígéretes új erős paprika hibridünket, az 37-BU150 RZ F1-t, amely
nem csak bőtermő, de méretben, stressztűrőképességben és
rezisztencia vonatkozásában is megfelel napjaink kihívásainak.

• A Sweet Palermo paprika nemcsak a hazai áruházakban, hanem
a termelők között is egyre népszerűbb. Ezért döntöttünk úgy, hogy
az idén bemutatjuk a Palermo RZ F1 mellett a legújabb pirosra
érő fajtákat valamint a Sweet Palermo sorozat sárga, narancs,
csokoládé színű változatait is!

• A bemutatásra kerülő állományok mindegyike talaj nélküli,

kókuszrost közegen van termesztve. A fajtákat több ismétlésben
ültettük ki, így kiváló lehetőség nyílik egymással összehasonlítani
az egyes hibridek jellemző tulajdonságait.
Kérjük, fogadja el meghívásunkat a szakmai délelőttre, ahol
találkozhat területi képviselőinkkel illetve speciális kérdéseire is
választ kaphat.
Szeretettel várjuk közös ebédre is, ezért kérjük, hogy a jó szervezés
érdekében részvételi szándékát egyszerű regisztráció keretében
jelezze 2021. szeptember 9., 14 óráig:
Telefonon: Gombos Krisztina +36 1 489 8063
Emailben: k.gombos@rijkzwaan.hu
Megjegyzés:
A rendezvény védettségi igazolvány nélkül is látogatható!

A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb
információért, regisztrációért keresse a
Rijk Zwaan irodáját vagy területi képviselőjét:
Skultéti Lóránt
Tornyai Tibor
Deme Zsolt
Tóth Kamill
Kicska Tibor
Kovács Áron
Molnár Péter

+36 30 407 1768
+36 30 924 7030
+36 30 626 1125
+36 30 634 5884
+36 30 501 6754
+36 30 184 2995
+36 30 701 0954

Iroda: 06 1 489 8060

Regisztráció:
2021. szeptember 9., 14 óráig
Telefonon: Gombos Krisztina - 06 1 489 8063
E-mailben: k.gombos@rijkzwaan.hu
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