
 
 

2022-es kétnyári ajánlataink, akcióink 
 
 

Örömmel mutatjuk be a 2022-es kétnyári szezonra érvényes új katalógusunkat, amely ismerteti teljes kétnyári 
kínálatunkat, köztük egyedülálló Syngenta árvácskáinkat. (Az előző években ebben a katalógusban szerepeltek a 
tavaszi virágzású évelők is, de ezeket most a teljes évelő választékunkat bemutató évelő katalógusunk tartalmazza.) 
 
Teljes kínálatunkat, árainkat és a szállítási heteket megrendelőink tartalmazzák. Kérjük, ha teheti, honlapunkon 
tekintse meg Excel fájl formátumú megrendelőnket, és Excelben küldje el nekünk rendelését, mert Önnek is és 
nekünk is ez biztosítja a legpontosabb és leghatékonyabb munkát.  
 
Honlapunkon megtalálhatók termesztést segítő egyéb kiadványaink is, amelyek között kifejezetten a kétnyári 
termesztést segíti árvácska és primula növényvédelmi tanácsadónk, árvácska és primula ütemezési táblázatunk, 
árvácska tanácsadónk fűtetlen körülmények közötti termesztéshez. Ha nincs internet-hozzáférése, kérésére ezeket 
az anyagokat nyomtatott formában postázzuk Önnek. Honlapunkon emellett egyéb információkkal, képekkel, 
termesztési tanácsokkal várjuk: www.floretum.hu 
 
Figyelem! Terjedelmes megrendelőlapjainkat nem postázzuk automatikusan. Az elmúlt években örömmel 
tapasztaltuk, hogy egyre több partnerünk használ munkájához számítógépet, és a sokkal könnyebben kezelhető, 
praktikus számításokat is elvégző, könnyen archiválható és továbbítható Excel megrendelőink segítségével rendel. 

Immár nem nyomtatjuk ki nagy példányszámban megrendelőlapjainkat, hiszen sokan nem is használják 
ezeket. Tudjuk azonban, hogy vannak olyan partnereink, akik továbbra is nyomtatott megrendelőinkkel 
szeretnének dolgozni, ezért számukra természetesen vállaljuk a nyomtatást.  
Kérjük, hogy mielőbb jelezze vevőszolgálatunknak, ha szeretné megkapni nyomtatott megrendelőinket, és 
néhány napon belül postázzuk Önnek.  
 

Mivel termékeinket az € övezetből szerezzük be, ezért hazai áraink szorosan kötődnek az € árfolyamhoz. 
Árképzésünk során figyelembe kell vennünk az árfolyam-ingadozásokat, amelyek az elmúlt években igen 
jelentősek voltak és a közeljövőben sem kiszámíthatóak. Árainkat a jobb átláthatóság érdekében továbbra is Ft-
ban adjuk meg és 370 Ft-os € árfolyamig garantáljuk (az MNB hivatalos € devizaárfolyamot figyelembe véve). 370 
Ft-nál gyengébb árfolyam esetén 3 forintonként +1% árfolyam korrekciót alkalmazunk minden termékünkre. 

Ha az áruszállítás idejére a 370 Ft-os szinthez képest legalább 2%-kal erősödik a forint, akkor árainkat az 
erősödés arányában a fentiekhez hasonló arányban csökkentjük. Az € árfolyam változásához kapcsolódó 
árkorrekció mértékéről szóló aktuális tájékoztatónkat megtekintheti honlapunkon vagy kérésére 
elküldjük Önnek. 
 

Árvácska vetőmag akció 

 
Kétnyári vetőmagjainkra ismét meghirdetjük népszerű akciónkat!  
 
A június 20. előtt leadott minden árvácska és egyéb kétnyári vetőmag rendelésre a tavalyi akciónkhoz hasonlóan 
ismét jelentős kedvezményt kínálunk. Rendeléseket későbbi, akár őszi szállításra is fogadunk az akciós időszakon 
belül, ezek fizetése természetesen csak a szállításkor esedékes. 
 
Mind vetőmag, mind palánta esetén nagyobb megrendelésekre jelentős mennyiségi kedvezményeket 
biztosítunk. Ajánlatunkért keresse területi képviselőjét! 
 



Továbbra is lehetőség van a vetőmagok személyes átvételére szigetszentmiklósi telephelyünkön, így 
megtakarítható a postaköltség. Ugyanakkor kérhet házhozszállítást a GLS futárszolgálattal. Ennek költségét a 
szolgáltató díjszabása alapján állapítjuk meg, erről vevőszolgálatunknál tájékozódhat. 
 

Palánták rendelési határideje 
 
A főbb palánták rendelési határidejét tartalmazó táblázatot is mellékeljük. Külön kérjük, hogy a rendelés során 
vegye figyelembe ezt, mert az időben leadott rendeléseket pontosabban tudjuk teljesíteni. Kérjük, ne várja ki a 
végső határidőket! Minél előbb adja le rendelését, annál pontosabb szállításra számíthat. 
 

Kétnyáriak 
Tálca 
típus 

27.  29. 31.  32.  33.  34.  35.  37.  39.  41.  43.  45.  47. 

Árvácska 480 05.19. 06.09. 06.23. 06.30. 07.07. 07.07. 07.14. 07.28. 08.11. 08.25. 09.01. 09.15. 09.29. 

Árvácska 264 05.19. 06.02. 06.16. 06.23. 06.30. 07.07. 07.14. 07.28. 08.11. 08.18. 09.01. 09.08. 09.29. 

Mini árvácska 480 05.26. 06.09. 06.23. 06.30. 07.07. 07.14. 07.21. 08.04. 08.11. 08.25. 09.01. 09.15. 09.29. 

Mini árvácska 264 05.19. 06.02. 06.16. 06.23. 06.30. 07.07. 07.14. 07.28. 08.04. 08.18. 08.25. 09.08. 09.22. 

Primula acaulis 480 05.05. 05.26. 06.09. 06.16. 06.23. 06.30. 07.07. 07.21. 07.28.         

Primula acaulis 264 05.05. 05.19. 06.02. 06.09. 06.16. 06.23. 06.30. 07.14. 07.28. 08.04. 08.18. 09.01.   

Primula obconica 126             06.30. 07.14. 07.21. 08.04. 08.18. 09.01.   

Ranunculus 264               06.23. 07.07. 07.21. 08.04. 08.11.   

Bellis 480     06.23. 06.30. 07.07. 07.14. 07.14. 07.28. 08.11. 08.18. 09.01. 09.15. 09.29. 

Myosotis 480         06.30. 07.07. 07.14. 07.28. 08.11. 08.25. 09.08. 09.15.   

 
Ez a táblázat tájékoztató jellegű, a rendelési határidők az itt közölthöz képest némiképp változhatnak. 
Felhívjuk a figyelmet a honlapunkon megtalálható palánta szabadárulistánkra, amely mindig az aktuális európai 
készleteinket tartalmazza. Természetesen a legjobb, ha a vetésidő előtt, a fenti táblázat szerint érkeznek be 
hozzánk a rendelések, de ha Önnek kései rendelései futnak be, vagy valamivel rövid időn belül szeretné 
kiegészíteni választékát, kövesse rendszeresen változó palánta szabadárulistánkat, amit naponta frissítünk. 
 

Muskátli palánták már rendelhetők a 2022-23-as szezonra! 

 
Figyelem! Már most rendelhető teljes muskátli választékunk, benne a csak nálunk kapható Calliope fajták.  
 
Muskátli fajtáink nagy népszerűségnek örvendenek, készleteink hamar elfogynak, ezért mindenkit bíztatunk, hogy 
már most rendelje meg muskátli palántáit a következő szezonra, hogy biztosítani tudjuk a zökkenőmentes 
szállítást. Az előző szezontól új formában kínáljuk muskátli fajtáinkat: 25 mm-es papírhengeres palántáinkat új, az 
Xtray tálcákkal egy rendszert képező, 104-es tálcában szállítjuk. Tekintse meg tájékoztatónkat és töltse le 
megrendelőnket honlapunkról! 
 
 
Sok sikert kívánunk Önnek a 2022/2023-as szezonra! 
 
  
A Floretum Kft. munkatársai 
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