imMENS
groene
vingers

Werken met hart en ziel aan het
bewortelen van stek, dat is wat
u van ons verwacht. U wilt plantgoed op maat. Exact volgens uw
specificaties, naadloos aansluitend op uw kweekproces. Coniferen, heesters en Ericaceeën.
Ergon geeft ze toegevoegde

Samen maken we
het traject compleet

Klantcollegiaal maatwerk

Samen met u werken we aan het resultaat dat
de consument van uw product verwacht. Wat u
echter boven alles bij Ergon zult vinden, is een
andere benadering dan de gebruikelijke klantleverancier-relatie. Bij ons bent u namelijk niet
alleen klant, maar vooral ook collega-kweker.
Deze ‘klantcollegiale’ verWe werken voor collega-kwehouding levert
u extra meerkerijen en handelskwekerijen in
waarde op. Wij
binnen- en buitenland.
denken met uw
mee, verplaatsen ons in uw

activiteiten en doelstellingen, weten waar u
over praat en kunnen mede daardoor het steken plantgoed precies op maat en volgens uw
wensen produceren. Oppotklaar, van onkruid
en potten ontdaan, al dan niet geknipt, u zegt
het maar: u krijgt het materiaal zoals u dat het
beste uitkomt voor uw bedrijfsvoering.

Veel en goed

Schaalgrootte en specialisatie zijn belangrijke
succesfactoren voor onze collega-kwekerijen
en handelskwekerijen in binnen- en buitenland; klanten vragen om grotere volumes en
hoge kwaliteit. Ergon kan volledig aan deze
beide eisen voldoen. Enerzijds kunnen we u

Samenwerking van de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

als een van de grote kwekerijen van stek- en
plantgoed alle flexibiliteit op het gebied vna
productiehoeveelheden bieden. Anderzijds
kunnen we een kwaliteit garanderen waarop u
kunt bouwen én voortbouwen. Ergon beschikt
hiervoor over alle benodigde accomodatie en
hulpmiddelen, maar vooral ook over medewerkers die zich voor de volle honderd procent
voor u inzetten.

Gekwalificeerd en gemotiveerd

Uw stek- en plantgoed is bij onze medewerkers
in goede handen. Zij zijn vakbekwaam, gekwalificeerd, ervaren en uiterst gemotiveerd om
werk te leveren dat aan uw eisen en wensen
voldoet. Onze ISO en MPS-A certificeringen
zijn daarvan een bewijs. Ergonmedewerkers
zien zichzelf als het verlengde van uw bedrijf en nemen het arbeidsintensieve stek- en
plantgoedtraject binnen uw productieproces
met plezier van u over. Met hart en ziel, gericht
op kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en zorg voor
natuur en milieu.
Met vriendelijke groet,
Toon Althuizen
Businessunitmanager Ergon Kwekerij

Ergon introduceert
weer nieuwe
Berberis-cultivars

Bel voor meer informatie naar +31
(0)40 238 75 80 of kijk op www.
ergon.nu/kwekerij
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5600 AP Eindhoven
Hoewel Ergon al een breed assortiment Berberis plantgoed voert, introduceren we weer
drie nieuwe Berberis-cultivars op de markt.
De winners van de cultivars zijn Maria en
Janusz Szewczyk uit Krzywaczka, Polen. De
cultivars zijn aangemeld voor het kwekersrecht in de Europese Unie.
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