
 

Muskátli palántáink új tálcában! 

Örömmel mutatjuk be új, Xcarrier palántatálcánkat, amelyet a Syngenta Flowers kifejezetten muskátli 

fajtáihoz fejlesztett ki és a 2021-es őszi szezontól kezdődően vezet be. 

 

Az új tálca neve Xcarrier, amely utal Xtray tálcáinkra, valamint arra, ahogy a tálca két részből áll: a kemény 

műanyagból készült, többször használatos, 104-es palántatálcából, és a szintén tartós anyagú 

hordozókeretből (carrier = ejtsd: kerrier). 

 



Az új tálca kifejlesztésével az volt a célunk, hogy a kiváló minőségű muskátli fajtáinkat a legjobb minőségű 

palánta formájában juttathassuk el partnereinknek.  

Xcarrier tálcáink és muskátli palántáink fő jellemzői:  

- Muskátli palántáinkat a jövőben 25 mm-es papírhengerben állítjuk elő, ami lehetővé teszi a 

sérülésmentes ültetést és a gyors gyökeresedést. Kinyomó használatára nincs szükség. 

 

- A palánták nevelése során a tálca minden második cellájába kerül csak palánta, így a szellős 

térállásnak köszönhetően egészséges, dúsan bokrosodó növényeket tudunk előállítani. 

 



- Szállítás előtt teljesen feltöltjük a tálcákat, amelyek tehát 104 db palántával érkeznek a 

megrendelőkhöz. Egy tálcán 103 növényt garantálunk. A sűrű állomány miatt a 72-es tálcához 

képest fokozottabban kell ügyelni arra, hogy a növények a kertészetbe érkezés után, rövid 

akklimatizáció után, a lehető leghamarabb cserépbe kerüljenek. 

 

- A Xcarrier tálca egységes rendszert alkot a többi Xtray tálcával, azokkal rakodáskor kombinálható és 

a megszokott módon egymásra rakható, raklapon szállítható. Kialakítása folytán az Xcarrier 

tálcában magasabb növények is elférnek, a tálca 72-es és 128-as tálcáinkhoz képest kb. 

egyharmaddal magasabb. 

 



- Az Xcarrier tálcák és hordozókeretek többször használatosak, betétdíjat nem számolunk fel értük, 

de vonalkód alapján egyedileg azonosítjuk őket, nyilvántartjuk, kihez hány darab került. Kérjük 

partnereinket, hogy az eddig megszokott módon, használat után az átvétel helyére vagy 

szigetszentmiklósi telephelyünkre néhány héten belül juttassák vissza tálcáinkat, hogy a következő 

termesztési ciklus zavartalanul elindulhasson. 

 

Xcarrier tálcánkban a muskátlin kívül más, nagy helyigényű fajokat is szállítunk a jövőben, pl. Mandevilla. 

 

 

Videónkat az Xcarrier tálcákról itt tekintheti meg: 

https://www.syngentaflowers.com/xcarrier 


