ÚJDONSÁG: Fűszernövények a Floretum Kft. kínálatában
Örömmel értesítjük Partnereinket, hogy 2019 tavaszától fűszernövényekkel bővítjük kínálatunkat.
A fűszernövény palánták európai piacán vezető szerepet játszó Hishtil céggel kötöttünk
megállapodást termékeinek hazai forgalmazására. A rendelkezésre álló választék bőségesen kielégíti a
vásárlók igényeit ezen a folyamatosan fejlődő piacon, hiszen rendkívül széles faj- és fajtaválasztékot
tudunk kínálni, folyamatos szállítással.
Az izraeli Hishtil cég története közel 50 évre tekint vissza. Napjainkban Izraelben és világszerte mintegy
40 hektáron termesztenek zöldség, virág és fűszernövény palántákat. Zöldség palántáikat, köztük a
kiváló minőségű, innovatív technológiával előállított oltott palántákat a professzionális kertészetek
mellett immár a hobbi felhasználókat megcélzó termelőknek is kínálják. A választékban évelők,
cserepes Dianthus sorozatok, valamint olyan különlegességek is szerepelnek, mint a fás szárra oltott
Calibrachoa vagy bazsalikom.
Az európai piacokon a Hishtil fő termékei a fűszernövény palánták, amikkel a legnagyobb olasz,
német, angol és más fontos termesztő régiókban meghatározó pozíciót vívott ki magának. Vezető
szerepét annak köszönheti, hogy tevékenységének kifejezetten ez a termékkör áll a fókuszában, jól
bevált fajtákkal dolgozik, továbbá az izraeli termesztő telepeken kiváló klimatikus és technológiai
körülmények segítik a legjobb minőségű palánták előállítását az év minden időszakában.
Mellékelten küldjük Önnek a Hishtil cég katalógusát. A cég teljes fajtaválasztéka képekkel és angol
nyelvű fajtaismertetőkkel megtalálható a Histhil cég honlapján: www.hishtil.com. Elküldjük Önnek a
Hishtil palánták választékát bemutató megrendelőnket és árlistánkat is, amelyen rövid magyar nyelvű
leírást adunk a fajtákhoz. Ennek segítségével – más palántáinkhoz hasonlóan – egyszerűen
összeállítható és leadható a megrendelés. Mivel a választék nagyon széles, segítségül a Floretum
ajánlat oszlopban megjelöltük a legnépszerűbb fűszernövény fajtákat, amelyekből az induló fajtasort
javasoljuk összeállítani.
A megszokott módon, a páratlan hetekre rendelhetők a palánták, igyekszünk a szállítást a Syngenta
Xtray palántákkal kombinálva eljuttatni az ismert átvevőhelyekre. Kérjük, a szállítási hetenkénti 5 tálca
rendelési minimumot legyenek szívesek betartani. Nagyobb rendelés esetén a területi képviselőkkel
történő egyeztetés alapján árainkból kedvezményt tudunk biztosítani.
A fajtákkal, a rendelés módjával és a termesztéstechnológiával kapcsolatos kérdéseire munkatársaink
készséggel válaszolnak, keresse őket bizalommal.
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