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Zöldségtermesztési
Szakmai Est

2019. január 15. 17 óra
Nyíregyháza - Stella Rose Étterem

Zöldségtermesztési
Szakmai Est

A Rijk Zwaan Budapest Kft., a Biolchim Hungary Kft. és a Yara Hungária Kft.
meghívják Önt és kertész ismerőseit a közösen tartandó rendezvényükre

2019. január 15-én, kedden, 17 órakor
Nyíregyháza - Stella Rose Étterembe
(cím: Nyíregyháza, Lujza út 13. - Kállói útból nyílik)
Program:
• A jövedelmező görögdinnye termesztés a jó fajtával kezdődik! Technológiai ajánlások és
újdonságok a 2019-es szezonra
Skultéti Lóránt – dinnyefélék termékfelelőse, Rijk Zwaan Budapest Kft.
• Mindenre van legalább két jó megoldásunk!
Kovács András – szaktanácsadó, Yara Hungária Kft.
• A Rijk Zwaan káposzta, karfiol és paprika fajtaajánlatának ismertetése, valamint a 2018-as
termesztési tapasztalatok áttekintése
Ragyák László – termékfelelős, Rijk Zwaan Budapest Kft.
• Stresszhelyzetektől a standard technológiáig
Czikó Dénes – szaktanácsadó, Biolchim Hungary Kft.

Az elmúlt szezon is rávilágított arra, hogy manapság már nem lehet „rutinból”,
megszokásoktól vezérelve jövedelmezően termelni. A Rijk Zwaannál olyan
fajták nemesítésére törekszünk, amelyek jól tolerálják térségünk változó klímáját,
valamint megfeleljenek a piac átalakuló igényének is. Az előadások során nemcsak
a már bevált és ígéretes új fajtákra kívánjuk felhívni a figyelmet, hanem olyan
technológiai elemekre is, amelyek nagyban hozzájárulnak a hibridek potenciáljának
a kiaknázásához.
A Biolchim részéről a kedvezőtlen termesztési körülményekre illetve az időjárási
anomáliák kiküszöbölésére adunk megoldásokat a kertészek részére az új harmadik
generációs növénykondícionálóink segítségével..
A Yara termékek kínálatában az alap- és fejtrágyázásra, talajon keresztül történő
kalciumpótlásra, valamint lombtrágyázásra is van két kiváló javaslatunk. Sőt,
termelőinket segítő egyéb „okos” fejlesztésekkel is támogatjuk 2019-ben.
Az előadások végeztével lehetőség nyílik személyes konzultációra, kérdések
megválaszolására.

A szakmai program után tisztelettel meghívjuk Önt egy közös vacsorára.
A pontos tervezés érdekében megkérjük, hogy jelezze
részvételét 2019. január 14., hétfő 16 óráig a
06 1 489 8060-as telefonszámon, vagy a szervezőknél,
illetve az l.ragyak@rijkzwaan.hu e-mail címen, így tudjuk
az étteremnek megadni vendégeink számát.
Köszönjük!
Megjelenésükre feltétlen számítunk!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Részvételi szándékát kérjük jelezze a
Ragyák László - 06 30 9514 611,
vagy a 06 1 489 8060 és 06 1 489 8063-as
telefonszámokon!

A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb
információért keresse a rendezvény
szervezőit:
Ragyák László - 06 30 9514 611
Regisztráció:
2019. január 14. hétfő, 16 óráig
Tel: 06 1 489 8060 vagy 06 1 489 8063
Ragyák László - 06 30 9514 611
l.ragyak@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

