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2022. április 8. péntek
április 11. hétfő
Felgyő - Rijk Zwaan Kísérleti Kert
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Tavaszi Nyílt Napok 2022

saláta - karalábé - retek bemutató

2022. április 8. péntek és április 11. hétfő
Felgyő - Rijk Zwaan Kísérleti Kertben
cím: 6645 Felgyő, Kertész utca 1.

Program
9:30-tól Érkezés
10:00

Bemutatók kezdete
• Üdvözlés, piaci helyzetkép, szakmai előadás
• Bemutató parcellák megtekintése kiscsoportokban
• Szakmai konzultáció a termékfelelősökkel

12:00

Szendvicsebéd az előzetesen regisztrált vendégeink részére

13:00

Bemutató rendezvényünk véget ér

Április 8-án a karalábé kerül reflektorfénybe, ezen a napon egy külföldi szakember
is részt vesz a bemutatón Michael Kreitz személyében. Németországi kollégánk a
karalábé termesztés európai helyzetéről, piaci trendekről tart beszámolót.
Ezen kívül áttekintést ad a legújabb technológiai megoldásokról, amelyek nemcsak
biztonságosabbá teszik a termelést, de jelentősen növelhetik a kertész bevételeit is.
Április 11-én a tavaszi saláta és a hónapos retek szortimentünket helyezzük
a középpontba. A bemutató során igen színes termékpaletta áll a látogatók
rendelkezésére.

Tavaszi rendezvényünkön partnereink a jól bevált hajtatási és korai szabadföldi
termesztésbe javasolt karalábé fajtáink mellett számos korszerű újdonsággal is
megismerkedhetnek.
A bemutatásra kerülő fajtákat különböző térállásban ültettük, ezúton is szemléltetve
a bennük rejlő lehetőségeket.
Hajtató saláta szortimentünk mellett láthatóak lesznek a korai szabadföldi fajták,
valamint a díszítő saláták is.
Hónapos retek fajtáinkat eltérő vetésidejű állományokban, ezáltal különböző
gumóméretben lehet megtekinteni. Áruházi és frisspiaci igényekre, csomózott és lomb
nélküli értékesítésre alkalmas fajták egyaránt a bemutató részét képezik, ahogy egy
különlegesség is.
Ha Ön a fent megjelöltön kívüli időpontban szeretne látogatást tenni a Kísérleti
Kertünkben, kérjük, telefonon egyeztessen kollégáinkkal.
Kérjük, fogadja el meghívásunkat a szakmai délelőttre, ahol találkozhat területi
képviselőinkkel illetve egyedi kérdéseire is választ kaphat. Szeretettel várjuk közös
szendvicsebédre is, ezért kérjük, hogy a jó szervezés érdekében részvételi szándékát
egyszerű regisztráció keretében jelezze
2022. április 7. 14 óráig az alábbi elérhetőségek egyikén:
Emailben: c.csoke@rijkzwaan.hu
Telefonon: Csőke Csilla +36 30 082 9260

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

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

Iroda: 06 1 489 8060

Regisztráció:
2022. április. 7. 14 óráig
Emailben: c.csoke@rijkzwaan.hu
Telefonon: Csőke Csilla +36 30 082 9260
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