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Cieszy mnie ogromnie, że cały czas odwiedzam ciekawe 
miejsca, spotykam ludzi z ogromną pasją i zacięciem 
w prowadzeniu biznesu. Myślę, że branża ogrodnicza tak 
dobrze się kręci, bo nie tworzą go przypadkowe osoby, 
a ludzie, dla których praca jest jednocześnie pasją. Dzięki 
temu mamy chęć i determinację, żeby cały czas się roz-
wijać i wdrażać nowe pomysły, ale co najważniejsze, 
motywujemy siebie do wytężonych działań.

Cały czas wszyscy zadajemy sobie pytania, jaki jest 
obecnie klient, co dla niego jest ważne, na jakiej pod-
stawie podejmuje decyzje zakupowe. Instytut ARC Rynek 
i Opinia zbadał, jak ważne dla klientów są obniżki, pro-
mocje i wyprzedaże. Jak się okazuje, umacnia się zain-
teresowanie niższą ceną produktu czy usługi, natomiast 
formy promocji wymagające większego zaangażowania 

ze strony konsumenta słabną, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy korzyść nie jest 
jednoznaczna i gwarantowana. Aż o połowę spadł odsetek osób biorących 
udział w konkursach. Ważne, żeby monitorować, co ma znaczenie dla klien-
tów i jakie są ich potrzeby, aby w oparciu o nie tworzyć dobrą ofertę. 

Przed nami targi Gardenia – coroczne święto zielonego biznesu, inauguru-
jące sezon, ale także zupełnie nowa inicjatywa – Green Days, wystawa, którą 
organizuje największe w Europie Środkowej Centrum Targowo-Kongresowe 
Ptak Warsaw Expo. Tylko te dwie imprezy pokazują, jak duży potencjał ma 
branża ogrodnicza i ile jeszcze przed nami! Do zobaczenia!

Życzę inspirującej lektury!

Jaki jest klient?
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Jarosław Józef Olewicz
wydawca miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”

Chociaż jako Grupa Wydawnicza specjalizu-
jemy się w słowach, wielokrotnie pisałem na 
tych łamach jak ważne są czyny. Zaniechanie 
działania jest często gorsze niż podjęcie ini-
cjatywy, która ostatecznie zakończy się po-

rażką – bo ta druga opcja wzbogaca nas o doświadczenia 
niezbędne do dalszego rozwoju i podejmowania kolejnych 
prób. Przy realizacji każdego projektu – niezależnie od 
jego skali – potrzebny jest także lider. Niekoniecznie cha-
ryzmatyczny przywódca – ważne, żeby umiejętnie kiero-
wał dynamiką procesów i spełniał rolę koła zamachowego. 

Szybkie przejście od słów do czynów jest bardzo ważne 
także w przypadku ustalania i realizacji strategii, niezbęd-
nej do przetrwania i rozwoju każdej firmy. Dlaczego to takie 
istotne? W teorii zarządzania zawrotną karierę robi ostat-
nio pojęcie „strategicznego myślenia”, utożsamianego z kre-
atywnością, długofalowym planowaniem, monitorowaniem 
trendów i wyznaczeniem celów, które są odpowiedzią na 
szybkie zmiany na rynku. Warto jednak wyraźnie rozgra-
niczyć strategiczne myślenie od strategicznego działania. 

Chociaż opracowanie strategii jest trudne, to o wiele 
bardziej wymagającym zadaniem jest jej realizacja. Jej 

przygotowanie wymaga wiedzy, doświadczenia, znajo-
mości rynku i pewnej dozy biznesowej intuicji. Na tym, 
trochę romantycznym i idealistycznym etapie, można 
mówić o wizji, realizacji marzeń, wykorzystywaniu po-
tencjału. Tymczasem jej realizacja to już codzienna orka, 
często na ugorze – pokonywanie niespodziewanych 
trudności, przekraczanie ograniczeń, mobilizowanie 
innych do działania. Warto pamiętać, że słowo „stra-
tegia” ma swoją etymologię w starożytnej Grecji i po-
wstało z połączenia słów stratós, czyli „armia” i ágein, 
czyli „dowodzić”. Strategia oznaczała więc wtedy sztu-
kę dowodzenia i to ten aspekt realizacji strategii biz-
nesowej jest moim zdaniem najważniejszy – skuteczne 
przewodzenie „armii” pracowników. 

W pierwotnym sensie słowo „strategia” było związa-
ne wyłącznie ze sztuką wojenną. Wbrew pozorom także 
współcześnie jest w tym sporo racji. Najlepszą strate-
gią obrony – przed utratą klientów, rynków zbytu czy 
przewagi konkurencyjnej – jest bowiem atak, rozumia-
ny jako inicjatywa, aktywność, podejmowanie nowych 
działań. Na polu walki biznesowej to właśnie działanie 
jest kluczowe dla powodzenia każdej strategii.  

Strategia  
na biznesowym poligonie 





Biznes
OGRODNICZY

Prowadzę Centrum Ogrodnicze Eldorado już od 6 lat. „Biznes Ogrodniczy” 
jest dla mnie cały czas źródłem cennych informacji o wprowadzanych 
nowościach i promocjach, dostarcza też wiedzy na temat kontrahentów, 
z którymi warto współpracować. Dzięki lekturze magazynu wiem, co dzieje 
się w branży oraz jakie są trendy. Bardzo cenne są relacje z targów, a także 
informacje zawarte w ‘Pulsie branży’, które dają mi szerszy ogląd na to, co 
dzieje się w poszczególnych firmach.

 „Biznes Ogrodniczy” skupia wszystkich uczestników rynku, dzięki temu zyskujemy 
dostęp do ważnych informacji, możemy rozwijać swoje firmy, ponieważ każdy 
z nas ma inne doświadczenia zawodowe, inne przekonania i pomysły.

„Biznes Ogrodniczy” inspiruje, jest platformą wymiany informacji dla całej 
branży, łączy bowiem interesy producentów i detalistów, zapewniając szybki 
dostęp do aktualności.

Halina Kołacz 
kierownik Centrum Ogrodniczego Eldorado

Czytam …



Czytam …
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Rynek podłoży w Polsce jest wciąż w fazie wzrostu, a branża 
ogrodnicza w naszym kraju ma przed sobą wiele lat 
intensywnego rozwoju i ewolucji – mówi Marcin Harnisz. 
Z prezesem firmy Hollas, obecnie Greenyard Horticulture 
Poland, rozmawiamy o kondycji branży torfowej i planach 
rozwoju spółki na 2017 r. 

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI 

Torf wyznacza 
trendy 

Gdzie w tym wszystkim jest Hollas? 
W listopadzie 2016 r. spółka zmieniła nazwę 
na Greenyard Horticulture Poland – to jedyna 
zmiana formalna dotycząca naszej firmy

W 2015 r. Hollas, Peltracom i Uni-
veg połączył się z Greenyard Fo-
ods. W wyniku kolejnych zmian, 
w czerwcu ubiegłego roku, Hollas 
stał się częścią Greenyard Horti-
culture. Jak dokładnie przebie-
gał ten proces? 

Przyznam, że bardzo mi imponu-
je postawienie firmy Hollas w jed-
nym szeregu z Peltracomem, Uni-
vegiem i Greenyar Foods, ale to nie 
do końca tak… W czerwcu 2015 r. 
akcjonariusze Greenyard Foods 
zatwierdzili połączenie z Univeg 
oraz Peatinvest. To bez wątpienia 
historyczne wydarzenie spowo-
dowało wykreowanie światowego 
lidera na rynku warzyw i owoców. 
Z perspektywy kapitału zakłado-
wego nowej spółki na dotychcza-
sowych akcjonariuszy Greenyard 
Foods przypadło 42,5% udziałów, 

49,6% dla akcjonariuszy Univeg, 
a tylko 7,9% dla akcjonariuszy Pe-
atinvestu. A właśnie do Peatinvestu 
należały znane naszym klientom 
spółki Peltracom i Hollas. Hollas 
w tej ogromnej strukturze stano-
wi tylko ok. 0,3%. 

Greenyard to dzisiaj firma, któ-
ra działa w 25 krajach na całym 
świecie, zatrudnia ponad 8 tys. 
pracowników, oferując produkty 
i usługi warte rocznie ok. 4 mi-
liardów euro. Składa się z trzech 
dywizji. Fresh zajmuje się handlem 
świeżymi warzywami, owocami, 
grzybami i roślinami ozdobnymi 
oraz ich logistyką. Prepared pro-
dukuje mrożonki i dania gotowe. 
Trzecią dywizją jest Greenyard 
Horticulture (poprzednio grupa 
Peltracom), będący jednym z euro-
pejskich liderów wydobycia torfu 
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W mojej ocenie rynek podłoży ogrodniczych 
w naszym kraju wciąż się rozwija. Dominacja podłoży 
produkowanych w oparciu o torf jest ciągle ogromna

i produkcji podłoży ogrodniczych 
dla odbiorców profesjonalnych 
i hobbystycznych. 

Gdzie w tym wszystkim jest Hol-
las? W listopadzie 2016 r. spółka 
zmieniła nazwę na Greenyard Hor-
ticulture Poland – to jedyna zmia-
na formalna dotycząca naszej fir-
my. Działamy tak, jak do tej pory, 
w tym samym miejscu i w tym sa-
mym zespole. 

Czy nazwa Hollas zniknie z opa-
kowań podłoży i zastąpi ją Gre-
enyard Horticulture Poland? Co 
ta zmiana oznacza dla klientów 
w Polsce? 

Nazwa firmy uległa zmianie, 
ale nie mamy w planach dużych 
zmian szaty graficznej opakowań. 
Hollas pozostanie w najbliższym 
czasie jako wspólna nazwa marki 
czy też grupy produktów. Dlatego 
też znak słowno-graficzny i logo 
Hollas pozostaną obecne na rynku. 
Będą nadal widoczne na naszych 
opakowaniach. Nie niesie to ze 
sobą żadnych poważnych zmian 
dla klientów. Jedyną czynnością, 

której muszą dokonać, to zmiana 
nazwy dostawcy w swoim syste-
mie. Zresztą Greenyard Horticul-
ture Poland nie jest ani jedyną, ani 
pierwszą firmą produkującą pod-
łoża ogrodnicze, która wprowadza 
na rynek produkty pod inną na-
zwą handlową niż nazwa firmy. 

Greenyard to ogromna firma. 
Jaką pozycję w hierarchii tak 
dużej organizacji zajmuje sprze-
daż podłoży? Jak ważny jest dla 
firmy polski rynek? 

Rynek ogrodniczy jest dla nas 
bardzo ważny. Dywizja Horticul-
ture zakończyła rok 2016 obrotem 
w wysokości 72 mln euro, wyge-
nerowanym głównie na rynku eu-
ropejskim. Stanowiło to niecałe 
2% obrotu całego Greenyard. To 
niewiele. Jednocześnie sprzedaż 

podłoży ogrodniczych wygenero-
wała niemal 7% zysku operacyj-
nego grupy. To pokazuje, dlaczego 
zarząd Greenyard wiąże ogromne 
nadzieje z dalszym rozwojem dy-
wizji Horticulture. 

Warto też podkreślić, że obecnie 
największym udziałowcem Greeny-
ard jest rodzina Deprez. Hein De-
prez, wnuk belgijskich rolników, 
rozpoczął swoją zawodową karierę 
jako hodowca pieczarek w 1983 r. 
W 1987 r. założył firmę Univeg, 
którą później rozwijał, zakładał 
i kupował inne firmy, aż stopniowo 
stworzył grupę Greenyard. Jako 
były „pieczarkarz” Deprez dosko-
nale zdaje sobie sprawę z tego, jak 
ważne w produkcji ogrodniczej jest 
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podłoże, świetnie zna specyfikę 
rynku, a tematyka torfowa jest 
mu bardzo bliska. 

Jakie są Pana najważniejsze cele 
w zarządzaniu firmą w 2017 r. 
i w perspektywie najbliższych 
kilku lat? 

Od 2012 r., kiedy przypadł mi 
w udziale zaszczyt kierowania firmą, 
nasze obroty wzrosły o 65%. Naj-
ważniejszym celem jest utrzymanie 
tendencji z ostatnich lat w oparciu 
o dotychczasowe kierunki rozwoju. 

W Greenyard mamy zwyczaj 
podsumowywania roku w stycz-
niu. Wtedy też określamy priory-
tety na kolejny rok. W tym roku, 
wśród kilku postanowień nowo-
rocznych dotyczących wewnętrznej 
organizacji firmy, znalazły się dwa 
bardzo ważne punkty. W naszym 
dziale badań w Belgii trwają już od 
kilku lat prace nad nowymi pod-
łożami o zmniejszonej zawartości 
torfu. Niektóre rozwiązania zosta-
ły nawet opatentowane. W 2016 r.  
zakres badań został poszerzony 
i objął także Polskę. W najbliższym 

czasie chcemy zwiększyć tempo 
prac, a być może pewne ich elemen-
ty skomercjalizować. 

Ponadto jesienią 2016 r. w grupie 
Greenyard Horticulture pojawił się 
nowy członek. Grupa przejęła jedne-
go z rosyjskich producentów podło-
ży torfowych. Dużym wyzwaniem 
będzie znalezienie synergii pomię-
dzy naszymi jednostkami, aby móc 
w pełni wykorzystać możliwości 
rosyjskiej firmy na polskim rynku.

Jak ocenia Pan kondycję branży 
torfowej jako prezes jednej z naj-
większych firm na rynku podłożo-
wym w Polsce, ale też wiceprezes 
zarządu Związku Pracodawców 
„Polski Torf”? 

To bardzo trudne pytanie. Z jed-
nej strony wydaje mi się, że branża 
ma się nieźle. W mojej ocenie rynek 
podłoży ogrodniczych w naszym 
kraju wciąż się rozwija. Dominacja 
podłoży produkowanych w oparciu 
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o torf jest ciągle ogromna, więc 
krajowi producenci, a także im-
porterzy torfu mogą na razie spać 
spokojnie. Nie sądzę również, aby 
w Polsce można było szybko zacząć 
na szeroką skalę używać podłoży 
beztorfowych. W naszym kraju, 
odwrotnie niż w Europie Zachod-
niej, torf jest tańszym materiałem 
do produkcji podłoży niż kompo-
sty. Różnica jest jeszcze bardziej 
jaskrawa w przypadku torfu ko-
kosowego czy coraz popularniej-
szego włókna drzewnego. 

Z drugiej strony można zauwa-
żyć czynniki, które powodują, że 
nie mogę jednoznacznie odpowie-
dzieć na pytanie o kondycję bran-
ży. Polska leży w bezpośrednim 
sąsiedztwie państw nadbałtyc-
kich – głównego dostawcy torfu 
w Europie. Jednocześnie zarobki 
Polaków wciąż odbiegają od zarob-
ków innych Europejczyków. Mamy 
więc do czynienia z sytuacją, kiedy 

można stosunkowo tanio impor-
tować torf do Polski, aby tanio go 
sprzedać. To oczywiście objaw zdro-
wej konkurencji. Jednak w latach, 
w których zbiory są dobre, taka sy-
tuacja powoduje niekontrolowany 
i niepohamowany import. Każda 
firma transportowa może przy-
wieźć torf z krajów nadbałtyckich 
w cenie pokrywającej jedynie koszt 
transportu. Takie praktyki rozregu-
lowują rynek. Nie są też dobre dla 
klientów. Trudno szukać winnego 
problemów uprawowych, kiedy ma 
się torf niewiadomego pochodze-
nia kupiony od przypadkowego 
sprzedawcy. 

Innym aspektem tej sytuacji jest 
fakt, że polscy producenci coraz 
silniej wchodzą na rynki zachod-
nie, ostatnio głównie niemiecki, po 
tym jak spadł eksport do Włoch. 

Ponadto nasza branża generuje 
niezbyt duże obroty w skali kraju, 
zatrudnia niewielu pracowników, 

jest rozdrobniona i składa się z ma-
łych firm. Kiedy dołożymy do tego 
silną konkurencję między firmami, 
widzimy branżę słabą i mało skon-
solidowaną. To z kolei powoduje, 
że ma bardzo ograniczony wpływ 
na kształtowanie regulacji praw-
nych w Polsce. 

Jakie są najważniejsze trendy 
handlowe w tej kategorii pro-
duktowej? Jakie jest zaintere-
sowanie nowymi podłożami 
ekologicznymi i czy ta oferta 
będzie poszerzana?

Już od kilku sezonów na rynku 
jest coraz więcej podłoży z obni-
żoną zawartością torfu. Uważam, 
że w tym kierunku będą się roz-
wijały potrzeby części klientów. 
To trend, który przyszedł do nas 
z Zachodu, szczególnie z Wielkiej 
Brytanii. W podobnym duchu – 
dbałości o środowisko i produkcji 
zdrowej żywności – utrzymana 
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jest uprawa w podłożach EKO, 
produkowanych z użyciem wy-
łącznie naturalnych materiałów, 
w tym nawozów pochodzenia 
naturalnego.

Zainteresowanie tymi podło-
żami jest na razie niewielkie, ale 
wiążemy z nimi duże nadzieje 
i rzeczywiście planujemy zwięk-
szyć ofertę linii EKO.

Wracając jednak do trendów, 
jestem przekonany, że zarówno 
podłoża beztorfowe, jak i podło-
ża EKO to nowinki, które jeszcze 
bardzo długo nie będą wyzna-
czały głównego nurtu. Jedne 
i drugie są stosunkowo drogie 
jak na kieszeń polskiego ogrod-
nika hobbysty. W przypadku 
podłoży EKO chęć spożywania 
wysokiej jakości żywności często 
przegrywa z niższą ceną podło-
ży produkowanych z dodatkiem 
nawozów sztucznych. Natomiast 
efekty uprawowe na podłożach 

zawierających torf wysoki są na 
ogół podobne lub lepsze niż na 
podłożach bez torfu. Dlatego – 
pomimo wprowadzania nowo-
ści, dzięki którym oferta staje 
się atrakcyjna i dobrze dosto-
sowana do potrzeb najbardziej 
wymagających klientów – trendy 
w najbliższym czasie będą jed-
nak wyznaczane przez dobrze 
znany wszystkim torf. 

Jakie są Pana ulubione for-
my spędzania wolnego cza-
su i sprawdzone sposoby na 
znalezienie dystansu i moty-
wacji do pracy?

Pewnie Pana rozczaruję, ale 
jestem domatorem. Odpoczy-
wam z rodziną i w wąskim gro-
nie przyjaciół. Nie mam ekscy-
tujących zainteresowań, hobby 
związanego z ryzykiem. Wystar-
czająco dużo emocji dostarcza 
mi praca (śmiech). 

M i ę e
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Istota 
zatowarowania
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Spis treści:
21  Sprzedaż internetowa –  

tak czy nie?

22 Przez etykietę do serca

Wczesne zatowarowanie centrum ogrodniczego 
w materiał szkółkarski jest podstawą sukcesu. Brak 
aktualnej i uzupełnianej na bieżąco oferty skutkuje 

zachwianiem całego procesu sprzedaży – począwszy od 
logistyki, a skończywszy na kliencie ostatecznym

TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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Składanie zamówień i ich re-
alizacja przed sezonem wy-
maga od szkółkarzy i cen-

trów ogrodniczych ogromnego 
zaangażowania i dobrze rozwi-
niętej bazy logistycznej. Jednak 
takie działanie przynosi korzyści 
całemu łańcuchowi – od dostaw-
ców po detalistów. Jakie profity 
dla producentów i sprzedawców 
wynikają z przedsezonowych za-
mówień? Szkółkarze mają moż-
liwość zaplanowania produkcji 
i dystrybucji, mogą na bieżąco 
śledzić i oceniać koniunkturę 
i dopasowywać się do niej bądź 
ją kształtować. Wczesne zatowa-
rowanie pozwala centrom ogrod-
niczym elastycznie reagować na 
potrzeby odbiorców. Sprzedawcy 
otrzymują wydłużone terminy 
płatności, upusty cenowe i więk-
szą elastyczność w terminach 
dostaw.

Zanim rozpocznie się cały pro-
ces, szkółkarze i właściciele cen-
trów zadają sobie pytanie, jaki 
czas jest najlepszy na składanie 
zamówień? Producenci zgodnie 
podkreślają, że niestety nie ist-
nieje jeden określony termin. – 
W renomowanych szkółkach ro-
śliny rezerwuje się już zimą, aby 

wiosną odebrać je, kiedy tylko 
pozwoli na to pogoda. Zazwyczaj 
największe centra ogrodnicze od-
bierają rośliny już w marcu, tak, 
aby rozpocząć sezon z jak naj-
szerszą ofertą – mówi Agnieszka 
Pelczar-Kałuzińska, właścicielka 
Szkółki A&M Kałuzińscy Polskie 
Korzenie. Coraz częściej centra 
ogrodnicze zamawiają rośliny 
wczesną jesienią. – Najlepszym 
terminem zamawiania roślin na 
wiosnę jest jesień lub zima. Wte-
dy jesteśmy w stanie zarezerwo-
wać konkretne partie materiału 
i jesteśmy spokojni, że będziemy 
mieli rośliny na wiosnę. W przy-
padku roślin, które produkujemy 

w bardzo dużych ilościach, to ry-
zyko, że ich zabraknie, jest dużo 
mniejsze. Dzięki temu nasi stali 
klienci nie muszą śpieszyć się z za-
mówieniem wiosennym. Współ-
pracujemy z wieloma centrami 
ogrodniczymi i każde z nich za-
mawia rośliny na swój sposób. My 
staramy się dostosować do każde-
go – mówi Karolina Sutkowska, 
współwłaścicielka Szkółki Drzew 
i Krzewów Ozdobnych Sutkow-
scy. Szkółkarze kuszą właścicieli 
centrów również przedsezonowy-
mi rabatami.  – Dla składających 
zamówienia do 1 marca mamy 
przygotowane specjalne rabaty. 
Zamówienia przyjmujemy do koń-
ca lutego/początku marca. Naj-
popularniejszym i jednocześnie 
najtrudniejszym dla nas termi-
nem jest czas przed weekendem 
majowym, kiedy zatowarowani 
chcą być dosłownie wszyscy.  Po  
weekendzie majowym praktyku-
jemy oferty tygodniowe, a zamó-
wienia złożone do poniedziałku do 
godziny 12 realizowane są w tym 
samym tygodniu, w środę, czwar-
tek i piątek. Pracujemy na bieżą-
co – mówi Magdalena Wędrow-
ska, właścicielka Szkółki Roślin 
Ozdobnych „Clematisy” M.K.J. 
Wędrowscy.

Im szybciej, tym lepiej

Anna Panek
współwłaścicielka

GOSPODARSTWA SPECJALISTYCZNEGO „PANEK” 

Zamówienia na rośliny najlepiej składać przed sezonem, 
jesienią, kiedy zaczyna się je produkować. Możemy 
zaplanować całosezonowe dostawy. Zatowarowanie powinno 

odbywać się co tydzień, tak, aby centrum ogrodnicze zawsze miało w ofercie świeży 
i aktualny materiał. 
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Producenci zgodnie podkreślają, że najlep-
szym terminem składania zamówień pozosta-
je późna jesień/wczesna wiosna. Dużo jednak 
zależy od pogody – im wcześniej przychodzi 
wiosna, tym lepiej dla centrów i szkółek. 

Dobrym pomysłem na zatowarowanie jest 
także Zimowa Wystawa Materiału Szkółkar-
skiego, organizowana przez Gospodarstwo 
Szkółkarskie Ciepłucha, Szkółkę Roślin Ozdob-
nych Ważyńscy i Szkółkę Krzewów Ozdobnych 
Zymon. – Pomysł jest strzałem w dziesiątkę. 
Idea wydarzenia brzmi: przyjechać, zobaczyć, 
złożyć zamówienie. W porównaniu z poprzed-
nią wystawą odnotowaliśmy wzrost sprzedaży 
o 150%. Na wystawie pokazujemy pełny asor-
tyment materiału szkółkarskiego – wszystko, 
co mamy w sprzedaży. Cały towar jest zaety-
kietowany, nie ma więc problemu z wyborem 
– mówi Jan Ciepłucha, właściciel Gospodar-
stwa Szkółkarskiego Ciepłucha.

ILE ZAMÓWIĆ?
Kolejną istotną kwestią w procesie logistycz-

nym jest dotowarowanie. – Jeżeli wszystko jest 
w porządku i posiadamy odpowiednią ilość ro-
ślin, jesteśmy w stanie dotowarować centrum 
w przeciągu jednego lub dwóch dni roboczych. 
Centra ogrodnicze zawsze zamawiają znacznie 
mniej niż markety, dlatego można je zaopa-
trzyć szybciej. Proces wygląda nieco inaczej 
w przypadku dużych marketów, do takich 
zamówień musimy się zawsze przygotować ze 
sporym wyprzedzeniem, z reguły zamówie-
nia wiosenne są potwierdzane jesienią roku 
poprzedniego – mówi Krzysztof Wędrowski, 
właściciel Szkółki Pnączy Wędrowski. Średnio 
proces dotowarowania trwa maksimum dwa 
dni. Bardzo często centra decydują się na zakup 
mniejszej ilości towaru z większą częstotliwo-
ścią, dzięki czemu oferta roślinna może być na 
bieżąco odświeżana. – Jeśli chcemy, aby nasze 
rośliny sprzedawały się w sklepie czy centrum 
ogrodniczym, muszą być tam dostarczone na 
czas, wysokiej jakości i w odpowiedniej ilości. 
Stałym klientom oferujemy regularne dostawy. 
Dla punktu handlowego wygodniej jest zama-
wiać materiał w mniejszych ilościach, ale czę-
sto dzięki temu rośliny są w lepszej kondycji, 
a asortyment ciekawszy – komentuje Wojciech 

Wróblewski, prezes Związku Szkółkarzy Pol-
skich. Kolejną istotną kwestią jest minimum 
logistyczne. – W przypadku stałych klientów 
nie ma potrzeby ustalania minimum logi-
stycznego, chociaż nie pamiętam sytuacji, 
aby zamówienie było mniejsze niż 2 wózki. 
Część klientów preferuje odbiór własny, oso-
biste złożenie zamówienia bezpośrednio przed 
zakupem. W takich przypadkach staramy się 
również przygotować rośliny jak najszybciej, 
aby skrócić czas oczekiwania do minimum – 
dodaje. Inaczej wygląda ten proces w szkół-
ce Sutkowscy. – W naszej szkółce nie istnieje 
minimalna ilość zamawianego towaru, dlate-
go centra ogrodnicze mogą domawiać nawet 
pojedyncze rośliny, których aktualnie brakuje 
w ich asortymencie. Ograniczeniem oczywi-
ście jest pogoda w przypadku roślin kopanych 
z gruntu, gdyż nie zawsze mamy możliwość 
przygotowania roślin w terminie, na którym 
zależy odbiorcy – mówi Karolina Sutkowska. 

Jak natomiast wygląda kwestia zatowaro-
wania z perspektywy centrów ogrodniczych? 
Wszystko zależy od tego, kiedy zaczyna się 
wiosna – im wcześniej, tym lepiej dla kupują-
cych. Centra ogrodnicze składają zamówienia 
przez cały rok, jednak najistotniejsze są zaku-
py na wiosnę. – Zamówienia na sezon wiosen-
ny składamy w szkółkach już w październiku 
lub listopadzie. Zazwyczaj towar zamawiamy 
do czerwca, czasami jeszcze w lipcu, szczegól-
nie byliny. Od sierpnia składamy kolejne za-
mówienia na sezon jesienny – mówi Grażyna 
Werner z Centrum Ogrodniczego Werimax. 



R
E

K
L

A
M

A
 Sprzedaż internetowa –  

tak czy nie?
Producenci roślin różnie podchodzą do sprzedaży internetowej. 

Z jednej strony to duża wygoda dla klienta detalicznego – nie musi 
wychodzić z domu, a rośliny będzie miał dostarczone pod same drzwi 

– ale też duże wyzwanie dla szkółkarzy. Jak to wygląda w praktyce?

Dla szkółkarzy sprzedaż internetowa 
z jednej strony przynosi duże do-
chody, z drugiej natomiast wiąże się 

z pewnymi trudnościami. Wysyłana roślina 
musi być odpowiednio zabezpieczona przed 
warunkami atmosferycznymi, największymi 
zagrożeniami są ciepło w lecie i mróz w zimie. 
– Nasza platforma internetowa od roku funk-
cjonuje bardzo dobrze. Czynnikiem determi-
nującym udaną sprzedaż jest błyskawiczna 
wysyłka, najlepiej zaraz po wpłacie – mówi 
Artur Maj, właściciel Szkółki Roślin Ozdob-
nych Daglezja. – Jeśli są to zamówienia du-
że, wynajmujemy firmę transportową, jednak 
przy zamówieniach mniejszych oferujemy 

nasz transport, co minimalizuje ryzyko usko-
dzenia rośliny – dodaje. Sprzedaż interneto-
wa bardzo często łączy różne funkcjonalności, 
jak w przypadku Szkółki Pnączy Wędrowski. – 
Nasza platforma internetowa funkcjonuje od 
trzech lat. Strona internetowa szkółki łączy 
się z Allegro i naszym sklepem internetowym. 
Zamówienie wygląda tak jak w przypadku in-
nych produktów, poprzez wirtualny koszyk. 
Oferujemy różne formy płatności i zapewnia-
my wszystkie możliwe ułatwienia sprzedaży 
internetowej – komentuje Krzysztof Wędrow-
ski. Wielu szkółkarzy decyduje się jednak po-
zostać przy telefonicznej bądź osobistej for-
mie sprzedaży. 

Dla szkółkarzy sprzedaż internetowa z jednej strony przynosi 
duże dochody, z drugiej natomiast wiąże się z pewnymi 
trudnościami. Wysyłana roślina musi być odpowiednio 
zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi
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To ona promuje produkt i markę. Obecnie, zgodnie z zachodnimi 
trendami, coraz więcej producentów roślin decyduje się na 

wprowadzenie wyraźnej i przyciągającej uwagę etykiety dla 
większości swoich roślin 

Przez etykietę do serca

Ostatnie sezony wskazu-
ją jak istotna dla mar-
ketingu rośliny jest 

odpowiednia etykieta. Dla pro-
ducenta jest wizytówką. Cen-
trum ogrodnicze dzięki niej mo-
że odpowiednio dbać o materiał 

roślinny i sprzedaż klientowi de-
talicznemu pełnowartościowego 
produktu. Konsument natomiast 
może jak najdłużej cieszyć się ro-
śliną, wybrać odpowiednie pod-
łoże i wystarczająco nasłonecz-
nione miejsce, a także bez więk-
szych trudności ją pielęgnować. 
– Każda roślina licencyjna w na-
szej ofercie musi być zaopatrzo-
na w kolorową etykietę. Pozosta-
łe, szczególnie liściaste i byliny, 
również mogą być zaopatrzone 

w etykiety. Można powiedzieć, 
że stało się to już standardem 
i co roku wprowadzamy etykiety 
do kolejnych odmian. Oprócz te-
go każdą roślinę możemy zaopa-
trzyć w wodoodporną naklejkę 
z kodem kreskowym, nazwą od-
mianową czy rozmiarem pojem-
nika – mówi Wojciech Wróblew-
ski. Szkółkarze poszukują jak 
najciekawszej formuły etykiety. 
Eksperymenty są dozwolone, 
jednak muszą być przeprowa-
dzane w granicach rozsądku – 
musi ona być przede wszystkim 
prosta i czytelna. – Od zeszłego 
roku oferujemy ekskluzywną, 
dużą etykietę w kształcie mapy 
Polski, drukowaną na złotej fo-
lii z napisem „Polskie korzenie” 
do wybranych roślin liściastych, 
szczepionych i piennych. W tym 
roku zamierzamy dołączać rów-
nież etykiety do większości ro-
ślin iglastych. Będą mniejsze, 
w kolorystyce charakterystycz-
nej dla naszej szkółki. Liczymy 
na to, że wyróżnią nasze rośliny 
i zdecydowanie ułatwią sprzedaż 
w centrach ogrodniczych. Etykie-
ta bowiem przedstawia roślinę 
w fazie, kiedy wygląda ona naja-
trakcyjniej, a nie zawsze w takim 
momencie jest ona sprzedawana. 

Dobra etykieta to 
marketingowy sukces. 

W naszej firmie produkujemy 
etykiety klasyczne 

i nowoczesne, wszystko 
zależy od klienta. W Polsce 
formy niekonwencjonalne 

nie są jeszcze aż tak 
popularne, większość 

szkółkarzy wybiera gotowe 
wzory, przez co wiele z nich 
wygląda podobnie – mówi 

Paulina Kukułowicz,  
dyrektor handlowa  
w firmie TEK Polska
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Zmienność sprzedaży

Aleksandra Kusibab-Wyka
właścicielka

GOSPODARSTWA OGRODNICZEGO ALEKSANDRA KUSIBAB-WYKA 

W naszym gospodarstwie nie ma reguły, jeśli chodzi 
o sezonowość sprzedaży roślin. Każdy rok jest dla nas inny. 
Jesienną sprzedaż zaczynamy zazwyczaj w połowie sierpnia, 

a kończymy w listopadzie. W tym roku jesienią nasze rośliny pojechały głównie poza 
granice Polski.  Sprzedaż krajowa przesunęła nam się w tym sezonie na początek roku - 
mamy w związku z tym mnóstwo pracy przy zabezpieczaniu roślin zimą!  
No i z niecierpliwością czekamy na wiosnę! 

Często kupowane są też rośliny 
młode, których pokrój nie jest 
jeszcze taki, jak dorosłych. Ro-
lą etykiety jest zachęcenie klien-
ta do zakupu danej odmiany, 
pokazanie jak będzie wygląda-
ła w przyszłości – komentuje 
Agnieszka Pelczar-Kałuzińska.

W Polsce etykiety nie są jeszcze 
aż tak popularne, jednak stopnio-
wo wprowadzają je kolejne szkółki. 
Producenci natomiast zachęcają 
szkółkarzy do niekonwencjonal-
nej formy, która ma przyciągać 
klienta. – Dobra etykieta to mar-
ketingowy sukces. W naszej firmie 
produkujemy etykiety klasyczne 
i nowoczesne, wszystko zależy od 
klienta. W Polsce formy niekon-
wencjonalne nie są jeszcze aż tak 
popularne, większość szkółkarzy 

wybiera gotowe wzory, przez co 
wiele z nich wygląda podobnie. 
Szkółkarze powinni wyróżnić swoją 
ofertę etykietą, która gwarantuje 

zwiększenie sprzedaży i umocnie-
nie pozycji firmy na rynku – mówi 
Paulina Kukułowicz, dyrektor han-
dlowa w firmie TEK Polska. 
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PICEA ABIES 'CUPRESSINA'
Wąskostożkowa odmiana świerka z silnie zaznaczo-

nym, ostrym wierzchołkiem. Wzrost dość wolny, ale po 
wielu latach dorasta do 10-20 m wysokości i 1,5 m średnicy. 
Drzewo posiada dużo gęsto rosnących, skierowanych uko-
śnie do góry gałęzi. Igły ma krótkie kłujące i zielone, skry-

wające przed naszymi oczami pień i wnętrze rośliny. Roślina 
ze względu na atrakcyjny pokrój powinna być sadzona na 

wyeksponowanym miejscu w ogrodzie.

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Krzysztof Kubiczek

ul. Pańska 50, 43-332 Pisarzowice

www.kubiczek.com.pl

AKTINIDIA OSTROLISTNA 
‘LUCY’ ŻEŃSKA

Odmiana wyselekcjonowana w SGGW w Warszawie przez 
dr hab. Piotra Latochę. Pochodzi ze skrzyżowania A. argu-

ta i A. purpurea. Owoce średniej wielkości i duże, wydłużone 
i bocznie spłaszczone o masie 7-14 g (zależnie od obciążenia 

krzewów owocami). Skórka zielona, miąższ w stanie pełnej dojrza-
łości konsumpcyjnej lekko czerwony (oryginalna cecha). Owo-
ce smaczne, słodko-kwaskowate. Najlepsze do spożycia gdy 
są miękkie i schłodzone. Roślina najlepiej rośnie na stanowisku 
osłoniętym od silnych wiatrów i dostatecznie wilgotnym (ale 
nie mokrym). Miejsce powinno być mało narażone na póź-

nowiosenne przymrozki.

Szkółka Pnączy Marek Wędrowski
ul. Główna 51, 83-211 Kolincz

www.wedrowski.pl

QUERCUS PALUSTRIS  
‘GREEN PILLAR’

Drzewo o wąskokolumnowym pokroju, dorasta do 10 m wy-
sokości oraz 3 m szerokości. Liść gruby, lekko skórzasty, ciem-
nozielony, jesienią przebarwia się na kolor bordowo-czerwo-
ny. Rośnie dobrze na różnych rodzajach gleb, lecz preferuje te 

wilgotniejsze o lekko kwaśnym odczynie. Odporny na mróz oraz 
zanieczyszczenia powietrza. Nadaje się do obsadzania ulic 

oraz do przydomowych ogrodów.

Szkółka Krzewów i Drzew Ozdobnych 
Krystyna i Stanisław Abram

ul. Szeroka 43, 43-450 Ustroń

www.abram-szkolka.com.pl

RÓŻANECZNIK 
‘CATAWBIENSE ALBUM’ 

(RHODODENDRON)  
Odmiana wprowadzona do uprawy przed 1900 r. Krze-

wy o pokroju kulistym, szybko rosnące (osiągają po  
10 latach uprawy wysokość ponad 180 cm). Odmiana 
o białych kwiatach z bladozielonym rysunkiem, zebra-
nych w kwiatostany. Rośliny charakteryzują się wysoką 

mrozoodpornością, nawet do -32°C.  

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Kusibab-Wyka

Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki

www.kusibab-wyka.pl

PINUS SYLVESTRIS 'PELCZAR' 
Polska odmiana sosny zwyczajnej wyselekcjonowana 

przez Michała Kałuzińskiego w 2009 r. Jest to czarcia miotła 
znaleziona na naszej rodzimej sośnie zwyczajnej rosnącej we wsi 

Kazimierzów w województwie łódzkim. Od gatunku różni się zwar-
tym, kulistym pokrojem i powolną siłą wzrostu. Przyrost roczny to ok. 
5 cm. Igły po 2 w pęczku, zielone z sinym nalotem, dosyć sztywne, 
ostro zakończone, o długości ok. 4 cm, niektóre skręcone dokoła 
swojej osi. Odmiana odporna na warunki atmosferyczne, łatwo 
przystosowująca się do różnych warunków glebowych. Preferuje 

stanowiska słoneczne. Polecana do małych ogrodów, ogro-
dów skalnych i uprawy w pojemnikach.

A&M Kałuzińscy  
Szkółka Polskie Korzenie

Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek

www.kaluzinscy.pl



MISKANT CHIŃSKI  
‘FROU FROU’

Oryginalna odmiana o wąskim pokroju, osiąga wy-
sokość 150-170 cm. Charakteryzuje się delikatnymi, 
perłowo-różowymi kwiatostanami. Miskant chiński 
'Frou Frou' ma piękny, ażurowy wygląd, dodający 

lekkości w ogrodzie. 

Szkółka Roślin Ozdobnych Daglezja  
Artur Maj

ul. Okopowa 60, 08-500 Ryki 

www.daglezjaryki.pl

KRZEWY OWOCOWE 
W EKOLOGICZNYCH 

OPAKOWANIACH
Kilkadziesiąt odmian balotowanych krzewów owo-

cowych, m.in.: agrest, porzeczki, jeżyny i pigwo-
wiec. Wszystkie zapakowane w ekologiczne worecz-
ki jutowe. Każdy z nich opatrzony kolorową etykietą 

i miniporadnikiem. 

Szkółka Roślin Clematisy  
M.K.J. Wędrowscy

ul. Sportowa 1a, 83-211 Kolincz

www.clematisy.com.pl

HEUCHERA 'LIME RICKEY' – 
ŻURAWKA 'LIME RICKEY'

Orzeźwiający kolor żurawki przyciąga wzrok i dosko-
nale kontrastuje z innymi bylinami o barwnych liściach. 
Nadaje się do kompozycji w pojemnikach, a także jako 
roślina obwódkowa. Szczególnie polecana do wiosen-

nych pastelowych zestawień.

Gospodarstwo Specjalistyczne 
Panek

ul. Dąbrowskiej 12, 05-800 Pruszków 

www.e-panek.pl

R E K L A M A  
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Żywotnik zachodni ‘Mirjam’ 
uzyskano w Holandii, od-
miana została wyselekcjo-

nowana w 1997 r. w szkółce J. & E. 
Visser w Lippenhuizen. Jest spor-
tem odmiany ‘Danica’, po której 
odziedziczyła charakterystyczny 
pokrój i wyjątkowo gęste ułoże-
nie gałązek, ale w odróżnieniu od 
formy rodzicielskiej ma charakte-
rystyczną złocisto-zieloną barwę. 
Wierzchołki pędów w okresie we-
getacji są złocistopomarańczowe, 
natomiast gałązki wewnątrz kuli 
są bardziej zielone. Zimą rośliny 
nabierają lekko miedzianego ko-
loru. Po 10 latach uprawy krzewy 
osiągają do 0,5 m średnicy. Rolę 

liści u żywotników pełnią krótkie, 
łuskowate i tępo zakończone igły 
przylegające do silnie spłaszczo-
nych gałązek. Na krótkich rozga-
łęzieniach bocznych pędów u star-
szych okazów mogą pojawiać się 
drobne szyszki zbudowane z 4-5 
par żółtawych łusek. W miarę doj-
rzewania szyszki brązowieją i po-
woli wysychają. Gdy już całkiem 
dojrzeją, rozchylają się i uwalnia-
ją drobne nasiona – zimowy przy-
smak małych ptaków.

Żywotnik zachodni ‘Mirjam’ naj-
lepiej rośnie na glebach żyznych, 
umiarkowanie wilgotnych, preferuje 
klimat chłodny. Krzewy tworzą do-
syć słaby i płytki system korzeniowy, 

dlatego uprawiane na glebach zbyt 
lekkich oraz w miejscach narażo-
nych na okresowy brak wody reagują 
ograniczeniem wzrostu i szybkim 
wchodzeniem w okres generatyw-
ny. Odmiana preferuje stanowiska 
słoneczne, ewentualnie tylko lekko 
ocienione, bowiem na brak słońca 
reaguje utratą intensywnej złocistej 
barwy łusek. Rośliny rosną zdrowo 
i jedynie sporadycznie bywają atako-
wane przez szkodniki lub porażane 
przez choroby grzybowe, doskonale 
znoszą niskie temperatury wystę-
pujące zimą w naszym klimacie. Ze 
względu na wolne tempo wzrostu 
i naturalnie zwarty pokrój krzewy 
nie wymagają przycinania.

Odmiana ‘Mirjam’ dobrze spraw-
dza się w małych ogrodach przy-
domowych, gdzie brak miejsca 
uniemożliwia zastosowanie in-
nych większych roślin. Krzew ten 
doskonale nadaje się do tworzenia 
obwódek i bardzo niskich żywo-
płotów oraz do uprawy na cmen-
tarzach, w ogrodach skalnych, na 
wrzosowiskach i w pojemnikach 
ustawianych na słonecznych bal-
konach czy tarasach. 

Artykuł powstał we współ-
pracy ze Związkiem Szkół-
karzy Polskich. Więcej infor-
macji o roślinach i ich pro-
ducentach uzyskać można 
na www.e-katalogroslin.pl  
lub www.zszp.pl i pod nr tele-
fonu 22 435 47 22

ROŚLINA MIESIĄCA POLECANA PRZEZ 
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH – 
Żywotnik zachodni 
Thuja occidentalis ‘Mirjam’PBR

TEKST: GRZEGORZ FALKOWSKI

Wolno rosnąca odmiana żywotnika zachodniego ‘Mirjam’ należy do 
grupy krzewów iglastych o kulistym pokroju i atrakcyjnej, złocistej 

barwie gałązek. Roślina nie tworzy przewodnika, a wszystkie jej pędy 
rosną równorzędnie i w podobnym tempie, stąd przyjmuje formę 

sferyczną, z wiekiem lekko spłaszczoną
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i dbałość o klienta
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Kutno i Łęczyca to dwa miasta o silnej tradycji ogrodniczej – detaliści 
dobrze sobie w nich radzą. Chociaż rynek się zmienił i 30 lat temu 

notowano  większe obroty, tamtejsze sklepy odwiedza grono stałych 
klientów. Jak mówi jeden z moich rozmówców: – Dla każdego jest 

miejsce na rynku, tylko trzeba o nie dbać, bo konsument jest 
coraz bardziej wymagający. W biznesie ważna jest 

determinacja, chęć rozwoju i dbałość o klienta 

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Detaliści z Kutna i Łę-
czycy byli zgodni, że 
w lutym klienci odwiedza-

ją sklepy ogrodnicze raczej z przy-
zwyczajenia, żeby porozmawiać 
oraz spędzić miło czas, a przy okazji 
coś kupić. Dlatego to dobry moment 

na poszukiwanie 
nowości, wprowadzanie 

zmian oraz reorganizację sklepu. 
Kutno i Łęczyca to stabilny rynek, 
na którym istniejące sklepy działają 
od lat, a ich właściciele mają dobre 
pomysły, nie spoczywają na laurach 

Raport

z regionuKutno i Łęczyca 

chęć rozwoju 
Determinacja, 

i cały czas poszuku-
ją nowości oraz cie-

kawych rozwiązań, 
ale przede wszystkim 

inspirują klientów i za-
szczepiają w nich pasję do 

ogrodnictwa. 

REORGANIZACJA
Centrum Ogrodnicze Działek 

w Łęczycy to bardzo przytulne 

Centrum Ogrodnicze Działek w Łęczycy 
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Zapraszamy  
na targi Gardenia 

 stoisko nr 47  
w pawilonie nr 3

miejsce, drewnia-
ne stropy i dach 
je ocieplają i two-
rzą wyjątkową at-

mosferę. Placów-
ka  należy do grupy 

zakupowej Planta, zaj-
muje powierzchnię 150 m². 

Odwiedziłam sklep w momen-
cie spowolnienia sprzedaży ze 
względu na zimową porę, jednak 
właściciele nie spoczywają na 

laurach, wykorzystują ten czas 
na reorganizację, zmiany usta-
wień produktów oraz wstawie-
nie nowych regałów. W centrum 
znajdują się strefy ‘shop-in-shop’ 
firm Cellfast oraz W. Legutko, 
które doskonale się sprawdza-
ją. – Zaczynaliśmy 27 lat temu, 
prowadząc sklep ogrodniczy dla 
profesjonalistów. Jednak rosną-
ce kolejki hobbystów, którym 
trzeba poświęcić dużo czasu na 

Centrum Ogrodnicze Działek w Łęczycy 
to bardzo przytulne miejsce, drewniane 
stropy i dach je ocieplają i tworzą 
wyjątkową atmosferę. Placówka  należy 
do grupy zakupowej Planta, zajmuje 
powierzchnię 150 m²

Urszula Działek, zarządzająca Centrum 
Ogrodniczym Działek

Centrum Ogrodnicze Działek w Łęczycy 
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rozmowę zmotywowały nas do tego, 
aby 4 lata temu otworzyć osobny 
sklep tylko dla miłośników ziele-
ni. Dzięki temu obie grupy klien-
tów mogą sprawnie zrobić zakupy, 
a nam pracuje się zdecydowanie ła-
twiej – opowiada Kamil Działek, za-
rządzający Centrum Ogrodniczym 

Działek. – Postawiliśmy na wysoką 
jakość obsługi i oferowanego asor-
tymentu. Bardzo duże znaczenie 
w naszej działalności ma dobra-
nie właściwej sezonowej oferty, 

zwłaszcza przed świętami czy wcze-
sną wiosną, kiedy klienci znudzeni 
zimą szukają kwiatów rabatowych 
– dodaje. Istotna jest profesjonalna 
obsługa i tym centrum wygrywa 
z marketami DIY. – Bardzo często 
miłośnicy zieleni, którzy chcą kupić 
środki ochrony roślin, przychodzą 
z chorymi roślinami, aby uzyskać 
poradę. Ważna jest nie tylko sama 
sprzedaż, ale i obsługa, także po-
sprzedażowa, jak choćby zapako-
wanie produktów, zwłaszcza tych 
ciężkich do samochodu – dodaje 
Kamil Działek. 

PASJA I HOBBY
Tym, co wyróżnia Centrum 

Ogrodnicze Nasz Ogród jest nie 
tylko przyjazna i ciepła atmosfe-
ra, profesjonalna obsługa, ogrom-
na wiedza, ale i niezwykłe hob-
by właściciela – Janusz Kubat-
ko zajmuje się bowiem kolekcjo-
nowaniem motyli. W placówce 
można zobaczyć jego zbiory. Jako 
młody chłopak uczył się m.in. 
zbierać i systematyzować owady,  

Zaczynaliśmy 27 lat temu, 
prowadząc sklep ogrodniczy 

dla profesjonalistów. 
Jednak rosnące kolejki 

hobbystów, którym trzeba 
poświęcić dużo czasu na 

rozmowę zmotywowały nas 
do tego, aby 4 lata temu 

otworzyć osobny sklep 
tylko dla miłośników zieleni 
– opowiada Kamil Działek, 

zarządzający Centrum 
Ogrodniczym Działek

Krzysztof Malewski, pracownik Centrum Ogrodniczego Działek, Kamil Działek, zarządzający 
Centrum Ogrodniczym Działek i Krzysztof Osowski, pracownik

Od lewej: Janusz Kubatko, Iwona Kubatko, Elżbieta Kubatko i Krzysztof Kubatko, 
właściciele Centrum Ogrodniczego Nasz Ogród
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Tym, co wyróżnia Centrum 
Ogrodnicze Nasz Ogród 
jest nie tylko przyjazna 
i ciepła atmosfera, 
profesjonalna obsługa, 
ogromna wiedza, ale 
i niezwykłe hobby 
właściciela –  
Janusz Kubatko 
zajmuje się bowiem 
kolekcjonowaniem motyli

tę pasję rozbudził w nim ojciec, któ-
ry uczył się  w Technikum Ochrony 
Roślin. Zaszczepiona w młodości 
miłość do ogrodnictwa zaowoco-
wała m.in. ukończeniem studiów 

Od lewej: Renata Wasilewska i Barbara Mazurek, pracownice Centrum Ogrodniczego 
Nasz Ogród



Centrum Ogrodnicze Nasz Ogród funkcjonuje w Łęczycy od 1991 roku
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ogrodniczych w Olsztynie. Dzię-
ki temu Janusz Kubatko potrafi 
doskonale rozpoznawać choroby 
roślin i doradzać klientom, jakich 
środków ochrony roślin powinni 
używać, dlatego nazywany jest 

„lekarzem pierwszego kontaktu”. 
Centrum Ogrodnicze Nasz Ogród 
to rodzinna firma, która funkcjo-
nuje w Łęczycy od 1991 r. Syn pań-
stwa Kubatków, Krzysztof z żoną 
Iloną także są związani z branżą 
ogrodniczą –  zajmują się dystry-
bucją nasion. – Zaczynaliśmy na 
targowisku, wszystkie pieniądze, 
które zarobiliśmy, inwestowaliśmy 
w towar. Z ogrodnictwem jesteśmy 
praktycznie związani od zawsze. 
Wiele lat spędziliśmy w Olsztynie, 
zajmując się szklarniową uprawą 

Janusz Kubatko jako młody 
chłopak uczył się m.in. 

zbierać i systematyzować 
owady, tę pasję rozbudził 
w nim ojciec, który uczył 

się w Technikum Ochrony 
Roślin. Zaszczepiona 

w młodości miłość do 
ogrodnictwa zaowocowała 

m.in. ukończeniem studiów 
ogrodniczych w Olsztynie

Od lewej: Wiesław Banasiak, pracownik gospodarczy sklepu 
ogrodniczego, Konrad Urbański, sekretarz redakcji „Biznes Ogrodniczy”, 

Agata Wiśniewska, właścicielka Centrum Ogrodniczego w Kutnie, Marta 
Czuba, kierownik i Klaudia Micińska, sprzedawca

Raport
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Nowe centrum ogrodnicze Państwa Kubatków o powierzchni 800 m²  jest w trakcie budowy

Janusz Kubatko zajmuje się kolekcjonowaniem 
motyli

 Sklep Agaty Wiśniewskiej zajmuje powierzchnię 300 m²,  
w ofercie jest bardzo szeroka oferta nawozów marki Target 
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Handel ogrodniczy cały czas się 
rozwija. Duża konkurencja powoduje, 

że to, co było standardem 20 lat temu, 
dziś przechodzi rewolucję – mówi 

Janusz Kubatko, właściciel Centrum 
Ogrodniczego Nasz Ogród 

warzyw – opowiada Elżbieta Ku-
batko, właścicielka. – Handel 
ogrodniczy cały czas się rozwi-
ja. Duża konkurencja powoduje, 

że to, co było standardem 20 lat 
temu, dziś przechodzi rewolu-
cję. Uważam, że polski konsu-
ment nie zrezygnuje szybko 

Od lewej: Wiesław Banasiak, pracownik gospodarczy sklepu 
ogrodniczego, Konrad Urbański, sekretarz redakcji „Biznes Ogrodniczy”, 

Agata Wiśniewska, właścicielka Centrum Ogrodniczego w Kutnie, Marta 
Czuba, kierownik i Klaudia Micińska, sprzedawca

 Sklep Agaty Wiśniewskiej zajmuje powierzchnię 300 m²,  
w ofercie jest bardzo szeroka oferta nawozów marki Target 
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z zakupów w przyjaznym sklepie 
na rzecz bezosobowych marke-
tów. Dla każdego jest miejsce na 
rynku, tylko trzeba o nie dbać, 
bo konsument jest coraz bardziej 
wymagający. W biznesie ważna 
jest determinacja, chęć rozwoju 
i dbałość o klienta – podkreśla 
Janusz Kubatko.

Właścicielom  sen z powiek 
spędza remont drogi, który trwa 

od czerwca 2016 r. i praktycznie 
uniemożliwia dojazd samocho-
dem do centrum. Gdyby nie on, 
być może już w tym sezonie uda-
łoby się otworzyć nowe centrum 
o powierzchni 800 m², które jest 
w trakcie budowy. W tej chwili 
jednak bardziej prawdopodobny 
wydaje się przyszły sezon. – Brak 
dogodnego dojazdu jest dość kło-
potliwy nie tylko dla klientów, ale 

i naszych dostawców – komentuje 
Elżbieta Kubatko. Właściciele pa-
trzą z optymizmem w przyszłość, 
klienci do nich przychodzą, ponie-
waż wiedzą, że zostaną profesjo-
nalnie obsłużeni. 

MIEJSCE SPOTKAŃ
Trochę ponad 30 minut drogi 

od Łęczycy leży Kutno, w którym 
odwiedziłam 4 sklepy ogrodni-
cze. Pierwszy należy do Agaty 
Wiśniewskiej. Placówka zajmu-
je powierzchnię 300 m², ogród 
zewnętrzny – 200 m². – Zaczy-
naliśmy od sprzedaży nasion 

Od lewej: Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznesu Ogrodniczego”, Anna Gal, właścicielka 
Centrum Ogrodniczego Anna i Robert Bujalski, sprzedawca

R E K L A M A  
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Łączenie wielu branż w jednym lokalu to pomysł, 
który przynosi zaskakująco dobre rezultaty w Centrum 

Ogrodniczym Anna. Na półkach mnóstwo towarów, 
zagospodarowany jest każdy nawet najmniejszy zakątek. 

Wspaniała energia, ogromna pasja i chęć działania to 
elementy wyróżniające sklep

i środków ochrony roślin. Działamy na ryn-
ku od 1993 r. – opowiada Agata Wiśniew-
ska, właścicielka centrum. W Kutnie jest 
sporo ogródków działkowych, są tu rolnicy 
małoobszarowi, miasto słynie też ze świę-
ta róży. Dlatego to dobry rynek dla branży 

ogrodniczej. W pobliżu centrum znajduje się 
targowisko, co powoduje, że obok placówki 
przechodzi bardzo dużo mieszkańców. – Na 
lokalnym rynku praktycznie wszyscy nas 
znają, robią u nas chętnie zakupy, nie tylko 
z uwagi na profesjonalne doradztwo, dobre 

Centrum Ogrodnicze Anna w Kutnie
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zaopatrzenie, miłą obsługę, ale 
i wygodę, ponieważ mamy duży 
parking – opowiada Agata Wi-
śniewska. – Około 4 lata temu 
poszerzyliśmy ofertę o rośliny, 
dzięki temu sprzedaję więcej do-
nic i podłoży. O tej porze roku 
głównie odwiedzają nas osoby 

starsze, które wychodzą z domu 
na spacer, przychodzą do centrum 
na herbatę, żeby porozmawiać – 
opowiada właścicielka. – Mamy 
grono stałych klientów, których 
do naszego sklepu przekonujemy 

wysoką jakością pro-
ponowanego asortymen-
tu i miłą obsługą. Klient musi po 
prostu czuć, że jest najważniej-
szy. Póki co takie podejście się 
sprawdza – dodaje.

Każda konkurencja zabiera 
klientów. Trzeba szybko 
reagować na potrzeby 

kupujących i zamawiać 
towar zgodnie z ich 

oczekiwaniami. Przez  
20 lat sklep wypracował 

swoją markę, słyniemy 
z dobrego doradztwa, ale 
obecnie z roku na rok jest 

coraz gorzej i nie mamy 
już takich obrotów jak 

kiedyś – mówi Krystyna 
Sobierajska, właścicielka 

sklepu ogrodniczego przy 
ul. Łęczyckiej w Kutnie

Krystyna Sobierajska, właścicielka sklepu przy ul. Łęczyckiej

Centrum Ogrodnicze Anna oferuje szeroki wybór fontann pokojowych Centrum Ogrodnicze Anna

Raport

z regionuKutno i Łęczyca 
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WSZYSTKO  
W JEDNYM MIEJSCU

Łączenie wielu branż w jednym 
lokalu to pomysł, który przyno-
si zaskakująco dobre rezultaty 
w Centrum Ogrodniczym Anna. Na 
półkach mnóstwo towarów, zago-
spodarowany jest każdy nawet naj-
mniejszy zakątek. Wspaniała ener-
gia, ogromna pasja i chęć działania 

to elementy wyróżniające sklep. 
– Staramy się wciąż wyszukiwać 
nowe produkty. Ostatnio pojawi-
ły się u nas perfumy – opowiada 
Anna Gal, właścicielka. – Kiedyś 
mieliśmy jeszcze szerszą ofertę, 
klienci mogli u nas kupić meble 
do ogrodu, fontanny, ale zrezy-
gnowałam z tego asortymentu – 
opowiada. – Obecnie sprzedajemy 

O tej porze roku głównie odwiedzają nas osoby starsze, które 
wychodzą z domu na spacer, przychodzą do centrum na herbatę, 
żeby porozmawiać. Mamy grono stałych klientów, których do 
naszego sklepu przekonujemy wysoką jakością proponowanego 
asortymentu i miłą obsługą. Klient musi po prostu czuć, że jest 
najważniejszy. Póki co takie podejście się sprawdza – mówi Agata 
Wiśniewska, właścicielka Centrum Ogrodniczego w Kutnie 

Sklep ogrodniczy przy ul. Łęczyckiej
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✔ duża dostępność produktów
✔ doskonała wydajność
✔ dobrze zbilansowana receptura
✔ atrakcyjny pakiet wsparcia sprzedaży
✔ na rynku od prawie 30 lat
✔  nawozy dostępne są w butelkach  

o pojemności: 275 ml, 550 ml, 1100 ml

www.bioflorin.pl www.wyjatkowyogrod.pl

NOWE NAWOZY DLA ROŚLIN 
DOMOWYCH I BALKONOWYCH

buty, odzież roboczą, rękawice, 
fartuchy laboratoryjne, zabawki 
dla dzieci oraz dmuchane zam-
ki. Hitem w ubiegłym roku były 

samochody na akumulator dla 
dzieci. Rynek cały czas się zmie-
nia, kiedyś zatrudniałam 6 osób, 
dziś mam tylko jednego pracowni-
ka. Jednak sklep dobrze funkcjo-
nuje. Warunkiem zyskania stałych 

klientów jest wzbudzenie ich za-
ufania i sympatii, uczciwe i indy-
widualne podejście do każdego. 
Klientów trzeba uczyć. Cały czas 
pokazuję im pewne rozwiązania,  
np. w ubiegłym roku miałam 

Nie możemy narzekać, 
ale też nie odnosimy 

spektakularnych 
sukcesów. Klienci, którzy 
nas odwiedzają, bardzo 

często chcą się targować 
i negocjować cenę, czego 

na pewno nie robią np. 
w sklepie spożywczym  

– mówi Kamil Tuliński, 
sprzedawca ze sklepu 

Maripol

Kamil Tuliński, sprzedawca w sklepie Maripol
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w centrum donice z pomido-
rami czy ogórki szklarniowe 
pnące się po pergolach – po-
kazywałam konsumentom, że 
mogą takie uprawy stworzyć 
u siebie, że to nic trudnego. 
Klientów przyciągają rośliny, 
działa na nich efekt masy. Dla-
tego w sezonie przed centrum 
mamy mnóstwo roślin, w tym 
roku postawię na pomarańczo-
we azalie – opowiada właści-
cielka. W centrum odbywają się 
także spotkania organizowane 
specjalnie dla przedszkolaków.

 
CENA GRA  
PIERWSZE SKRZYPCE

Krystyna Sobierajska, wła-
ścicielka sklepu ogrodniczego 
przy ul. Łęczyckiej, mówi, że 
zdaje sobie sprawę, iż każdego 
dnia musi walczyć o klientów, 
głównie cenami. – Każda kon-
kurencja zabiera klientów. Trze-
ba szybko reagować na potrzeby 

kupujących i zamawiać towar 
zgodnie z ich oczekiwaniami. 
Przez 20 lat sklep wypracował 
swoją markę, słyniemy z do-
brego doradztwa, ale obecnie 
z roku na rok jest coraz gorzej 
i nie mamy już takich obrotów 
jak kiedyś – mówi.

TARGOWANIE 
W MODZIE

Sklep Maripol funkcjonuje 
na rynku 30 lat. – Nie może-
my narzekać, ale też nie odno-
simy spektakularnych sukce-
sów – mówi Kamil Tuliński, 
sprzedawca. – Klienci, którzy 
nas odwiedzają, bardzo często 
chcą się targować i negocjować 
cenę, czego na pewno nie ro-
bią np. w sklepie spożywczym 
– dodaje. Sklep jest dość mały, 
ale dobrze zaopatrzony, znaj-
duje się przy drodze, jest do-
brze widoczny i łatwo do nie-
go trafić. 

Sklep Maripol jest dość mały, ale  
dobrze zaopatrzony, znajduje się przy 
drodze, jest dobrze widoczny i łatwo  
do niego trafić

W sklepie Maripol najwięcej sprzedaje się nawozów i środków 
ochrony roślin
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Wygoda, ergonomia i wielofunkcyjność 
Ernest Pasierbiński
specjalista ds. marketingu

NAC 

Zainteresowanie klientów przyciągają wszelkiego rodzaju 
narzędzia akumulatorowe, jak np. podkaszarki, dmuchawy 
czy nożyce do żywopłotu. W 2016 r. poszerzyliśmy ofertę m.in.: 
o elektryczne maszyny ogrodowe i elektronarzędzia, grupę 

urządzeń posiadających wspólny akumulator oraz agregaty prądotwórcze. Urządzenia 
zyskały na popularności, tym samym wskazując, że przyszłe lata kształtować będzie 
wielofunkcyjność, wygoda stosowania i ergonomia.  

Wzrost wartości sprzeda-
ży zmechanizowanych 
urządzeń ogrodni-

czych napędzać będzie zaawanso-
wany technologicznie sprzęt. Ma 
on wyręczać konsumentów w pod-
stawowych pracach ogrodowych. 
Długi czas pracy i grafik napięty 
do granic wytrzymałości sprawia-
ją, że w czasie wolnym konsumen-
ci chcą się relaksować i cieszyć za-
dbanym ogrodem. Zdaniem pro-
ducentów 2017 rok, a nawet ko-
lejne lata należeć będą do trzech 
kategorii produktowych – robo-
tów koszących, traktorków ogro-
dowych oraz wszelkiego rodzaju 
urządzeń akumulatorowych.

POTENCJAŁ ROBOTÓW 
KOSZĄCYCH

Według danych European Gar-
den Machinery Federation (EGMF) 
najważniejszymi rynkami zbytu 
w segmencie robotów koszących 
na naszym kontynencie są Niem-
cy oraz Szwecja. W krajach Europy 
Wschodniej należących do Unii Eu-
ropejskiej wielkość rynku, według 
EGMF, to 4,5 tys. sprzedanych ro-
botów w 2015 r. – W Szwecji czy 
Szwajcarii sprzedaje się co roku 
kilkadziesiąt tysięcy kosiarek ro-
botycznych. W Polsce to ciągle pro-
dukt dla zamożnych konsumentów, 

jednak jego sprzedaż co roku rośnie, 
a ceny spadają – mówi Krzysztof 
Grabowski, dyrektor generalny fir-
my MTD Poland. Co skłania klien-
tów do kupowania automatycznych 
kosiarek? Według danych ze Sta-
nów Zjednoczonych, 1/4 posiada-
czy trawników nie lubi ich kosić, 
a konsumenci coraz bardziej cenią 
sobie wolny czas. Kosiarki automa-
tyczne zużywają niewiele energii, 

Według analiz przeprowadzonych przez Euromonitor International 
w ciągu najbliższych kilku lat rynek ogrodniczego sprzętu 

zmechanizowanego napędzany będzie przez trzy trendy – 
innowacyjność, wygodę i tzw. ,,zrób to za mnie”. Jak na potrzeby 

rynku zareagują producenci zmechanizowanego sprzętu 
ogrodniczego i które urządzenia okażą się najbardziej rozwojowe? 

TEKST: NATALIA DUR

Przyszłościowe 
urządzenia

Wielu producentów sprzętu 
zmechanizowanego określa 
traktory ogrodowe mianem 

kategorii z przyszłością. 
Obecnie w sektorze maszyn 
wielofunkcyjnych to właśnie 

one odgrywają kluczową rolę, 
tym samym przynosząc coraz 

większe zyski

Fot. Stiga
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•	 glebogryzarki
•	 ciągniki	jednoosiowe
•	 kosiarki	listwowe
•	 kosiarki	komunalne
•	 kosiarki	z	zasobnikiem

5 lat
gwarancji

Glebogryzarka	separacyjna	idealna	
do	zakładania	ogrodów

www.grillo.pl		|		tel.	12	419	45	45 www.avantpolska.pl	|		tel.	12	419	45	45

ZAPRASZAMY	NA	TARGI
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Nowe urządzenia = nowe możliwości
Łukasz Grzankowski
marketing manager

STIGA 

Wprowadziliśmy do oferty dwie nowe grupy urządzeń 
akumulatorowych – 24 V oraz 80 V. Dzięki temu w naszej ofercie 
znajdują się 3 rodziny  urządzeń akumulatorowych – 24, 48 oraz 
80 V.  Biorąc pod uwagę potrzeby rynku poszerzyliśmy nasze 

portfolio również o nowe traktory ogrodowe – Tornado. To maszyny przeznaczone 
do obsługi terenów o sporych rozmiarach. Zaawansowane rozwiązania techniczne 
sprawiają, iż obsługa tych urządzeń jest niezwykle prosta i intuicyjna.  

są ciche i ekologiczne, a dzięki sys-
tematycznej pracy i mulczowaniu 
koszonych źdźbeł nie ma problemu 
ze składowaniem i utylizacją sko-
szonej trawy. Kto w Polsce obecnie 

jest grupą docelową w tym segmen-
cie produktów? – Wyższa klasa 
średnia, osoby z własnym domem 
i ogrodem o powierzchni co naj-
mniej kilkuset m2, zorientowane 



Zainteresowanie wzrasta
Danuta Borowska
dyrektor ds. handlowych 

VICTUS-EMAK  

W Polsce akumulatorowe urządzenia ogrodowe postrzegane są 
jako pewnego rodzaju novum. Zapotrzebowanie na ten sprzęt 
stopniowo jednak wzrasta. Szczególnym zainteresowaniem 
klientów cieszą się tzw. małe narzędzia akumulatorowe jak,  

np. nożyce do żywopłotu. Na uwagę zasługuje nasza linia narzędzi akumulatorowych 
Flexotrim. Dzięki zastosowaniu nowych materiałów i miniaturyzacji osiągnęliśmy 
kapitalne efekty. Zredukowaliśmy ciężar z jednoczesnym wzrostem pojemności oraz 
wydajności, a przede wszystkim wyeliminowaliśmy tzw. „efekt pamięci”, czyli stopniowy 
spadek funkcjonalności nieprawidłowo eksploatowanego akumulatora. Zaowocowało 
to powstaniem lekkich, trwałych i praktycznych narzędzi do powszechnego użytku – 
czyli czegoś, czego oczekuje współczesny i nowoczesny klient.   

na rozwój, pozytywnie nastawione 
do nowych technologii. Większość 
klientów kupujących roboty to kon-
sumenci w przedziale wiekowym 
od 30 do 50 lat – dodaje Wojciech 
Grabowski.  O potencjale  tkwią-
cym w segmencie robotów koszą-
cych świadczy również poszerzanie 
przez producentów oferty dostępnej 
na rynku. Nowości w zakresie ro-
botów koszących wprowadzi m.in. 

firma Stiga. – Seria robotów koszą-
cych Autoclip 500 składa się z dwóch 
nowych robotów automatycznych. 
Tegoroczna nowość to model Au-
toclip 530 SG. Jest to idealne roz-
wiązanie dla wszystkich tych osób, 
które są właścicielami dużych ogro-
dów o często złożonej kompozycji. 
Autoclip 530 SG został wyposażo-
ny w zintegrowany system GPS do 
mapowania koszonego terenu. Jego 

29-centymetrowe ostrze umożliwia 
szybkie koszenie, a dzięki bateriom 
litowym, elastycznemu programo-
waniu, trybowi Eco i czujnikom desz-
czu jest w pełni przystosowany do 
tego, aby skutecznie zadbać o trawę 
w ogrodzie. Proponujemy również 
serię Autoclip 200 przeznaczoną do 
mniejszych ogrodów. Seria  wypo-
sażona została w różnorodne funk-
cje, które odpowiadają potrzebom 
każdego trawnika – mówi Łukasz 
Grzankowski, marketing manager 
Stiga. Roboty koszące to najszybciej 
rozwijający się segment produk-
tów w całej branży ogrodniczej, 
ze wzrostami większymi nie tylko 
w porównaniu do innych maszyn 
do pielęgnacji ogrodów, ale także 
do nawozów czy roślin. Na pewno 
jest to kategoria z potencjałem. Zda-
niem producentów w perspektywie 
20-30 lat roboty koszące i akumu-
latorowe kosiarki mogą wyprzeć 
z rynku sprzęt spalinowy.    

O ROZWOJU TRAKTORÓW 
OGRODOWYCH SŁÓW 
KILKA 

Wielu producentów sprzętu zme-
chanizowanego określa traktory 
ogrodowe mianem kategorii z przy-
szłością. Obecnie w sektorze ma-
szyn wielofunkcyjnych to właśnie 
one odgrywają kluczową rolę, tym 
samym przynosząc coraz większe 
zyski. – Pięć lat temu zapropono-
waliśmy zupełnie nowy traktor – 
dwunożowy. Wówczas kosztował 
on 7 200 zł. Jego sprzedaż nas bar-
dzo pozytywnie zaskoczyła. Idąc za 
ciosem wprowadziliśmy do oferty 
kolejne modele traktorów z tym, że 
dostosowaliśmy ich ceny do moż-
liwości polskiego rynku. Traktor, 
który kosztował 7 lat temu 20 tys. 
zł został przeceniony na 16 tys. zł. 
Jak się okazało dzięki temu w skali 
roku zamiast sprzedać kilkanaście 
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Fot. Stiga
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Już niebawem
Mateusz Kaczmarski
kierownik marketingu i produktu 

HITACHI POWER TOOLS POLSKA  

Coraz liczniejszą grupę zwolenników zyskuje sprzęt 
akumulatorowy – zwłaszcza  dmuchawy i odkurzacze. Co 
roku widzimy wzrost sprzedaży tego asortymentu. W dalszym 
ciągu jednak maszyny spalinowe stanowią u nas numer jeden. 

Myślę jednak, że już wkrótce sytuacja ta znacząco się zmieni, a rynkiem zawładną 
wielofunkcyjne urządzenia akumulatorowe.   

sztuk tych modeli, sprzedaliśmy 
ich kilkaset. Wnioski? Po pierwsze 
polskie społeczeństwo się bogaci. 
Klientów, którzy do tej pory kupo-
wali drogie kosiarki, stać na zakup 
najprostszego modelu traktora 

ogrodowego. Zamiast kosić 2 tys. 
lub 3 tys. m2  trawnika kosiarką 
i tracić na to cały dzień, używając 
traktora mogą to zrobić w przeciągu 
godziny, najwyżej dwóch. Drugim 
powodem tak wysokiej sprzedaży 

markowych traktorów ogrodowych 
jest ich bardzo dobra jakość. Śmia-
ło można stwierdzić, że nadchodzi 
era traktorków ogrodowych – do-
daje Łukasz Grzankowski. 

CO WYBIERZE KLIENT?
Na polskim rynku cena robotów 

koszących jest porównywalna z ce-
nami traktorków ogrodowych. Jed-
nakże klientom ciągle wydaje się, że 
wybierając traktorek zamiast robota 
dostają więcej, bo nie doceniają war-
tości nowoczesnych technologii za-
stosowanych w automatycznych ko-
siarkach. Wychodzą też z założenia, 
że – po dokupieniu pługu czy taczki 
– traktorek będzie bardziej użytecz-
ny. Tak naprawdę robot jest jednak 
zupełnie innym produktem – po-
zwala zaoszczędzić wolny czas. 
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HUSQVARNA
TRAKTOR OGRODOWY HUSQVARNA TS 138
TS 138 to łatwy w obsłudze traktor ogrodowy idealny dla właścicieli małych 
i średnich ogrodów. Wydajna maszyna z wyrzutem bocznym, ergonomiczna, 
o przemyślanej konstrukcji. Posiada potężny silnik Husqvarna Series niewyma-
gający użycia ssania przy rozruchu oraz przekładnię hydrostatyczną sterowaną 
pedałem. Może być wyposażony w kosz i nakładkę BioClip®.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• moc znamionowa: 8,6 kW
• producent silnika: Briggs  

& Stratton

• obroty na minutę: 2600 rpm
• rodzaj przekładni: CVT
•  szerokość robocza: 97 cm

Sugerowana cena detaliczna: ok.  9 090 zł

www.husqvarna.com.pl

MTD POLAND 
TRAKTOR OGRODOWY CUB CADET
XT2 PR95 to nowość w ofercie Cub Cadet. Maszyny z serii XT wyróżniają się 
na tle konkurencji przede wszystkim fenomenalnym 17-centymetrowym 
promieniem skrętu! Ponadto wyposażone są w efektywne silniki marki Ka-
wasaki oraz niesamowicie wydajny układ tnący ze zbieraniem do kosza.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• szerokość koszenia: 95 cm
•  silnik: KAWASAKI V-TWIN
•  przekładnia: HYDROSTAT
•  kosz: 320 l
• dodatkowe atrybuty: OCR 

– koszenie na wstecznym 

biegu, Tight Turn Xtreme – 
17-centymetrowy promień 
skrętu, aplikacja Bluetooth, 
elektromagnetyczne sprzęgło 
agregatu tnącego E-PTO

Sugerowana cena detaliczna: ok. 15 999 zł

www.mtdpoland.pl

STIGA 
TRAKTOR OGRODOWY TORNADO 7108 HWS
Traktor Tornado wyposażony jest w system Multiclip, wyrzut trawy, komfortowe 
siedzenie. Ten model na pewno nie kojarzy się z sianiem spustoszenia, lecz wręcz 
przeciwnie – wyprowadzi ład, który szybko Cię zauroczy. Jest mocny, wytrzymały 
i niezawodny. Z jego temperamentu dzięki odpowiednio dopasowanym akceso-
riom będziesz mógł korzystać w każdym sezonie.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• dwa noże 
• najwyższej jakości koła pasowe 
• agregat pływający z 3 kołami 

przeciw nadmiernemu przycinaniu 
trawnika

• wzmocniony agregat 108 cm do 
każdego rodzaju trawy

• duży (15 l) zbiornik paliwa 
i dwucylindrowy silnik

Sugerowana cena detaliczna: ok. 14 999 zł netto

www.stiga.pl
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SERAFIN PUH 
KOSIARKA SAMOJEZDNA Z ZASOBNIKIEM GRILLO FD 280
Grillo FD 280 to uniwersalna, kompaktowa i bardzo wydajna kosiarka z zasobnikiem. Wyposażona w 14-konny, wydajny silnik Briggs & Strat-
ton. Agregat tnący, który umieszczony jest z przodu urządzenia, zapewnia doskonałą widoczność obszaru koszenia. Przekładnia hydro-
statyczna z blokadą dyferencjału zapewnia z kolei dużą łatwość i efektywność użytkowania maszyny, przy jednoczesnym zachowaniu 
bardzo małego promienia skrętu (30 cm) i komfortu dla operatora (stabilność, wygodne siedzisko). Cechuje ją wydajność do 6000 m2/h 
i doskonale sprawdzi się zarówno do przydomowej pielęgnacji trawnika, jak i do profesjonalnych prac. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• silnik: Briggs & Stratton Vanguard 16
• moc: 14 KM (10,3 kW)
• napęd: hydrostatyczny, z blokadą mechanizmu różnicowego
• szerokość koszenia: 113 cm
• systemy koszenia: agregat tnący z 3 nożami i kanałem trans-

portowym do kosza umieszczonym wewnątrz urządzenia

• zakres i regulacja wysokości koszenia: elektryczna, płynna 
regulacja w zakresie 30-90 mm za pomocą dźwigni

• pojemność i rodzaj kosza: 280 litrów, elektryczne opróżnianie 
zasobnika za pomocą przycisku z pozycji operatora

Sugerowana cena detaliczna: 27 741 zł netto

www.serafin-maszyny.com



W ofercie Nilpola znajdują się 
maszyny do prac ogrodniczych, 
m.in. firmy Stiga. Jaki sprzęt cie-
szy się największą popularnością 
wśród klientów?

W ostatnim sezonie największą 
popularnością cieszyły się kosiar-
ki Stiga Twinclip. Dla klienta bar-
dzo istotny jest wygląd zadbanego 
trawnika. Kosiarki Stiga, dzięki 
podwójnej krawędzi tnącej noża, 
pozwalają na dokładniejsze cięcie 
i lepsze zrzucanie trawy do kosza. 
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Na łatwość obsługi wpływa także 
fakt, że kosz można założyć jedną 
ręką. Dodatkowym atutem jest moż-
liwość przechowywania jej pionowo, 

dzięki czemu zajmuje mniej miej-
sca. Poza produktami firmy Stiga 
w naszej ofercie znajduje się tak-
że asortyment takich marek, jak: 
Kärcher, Castelgarden, Bear Cat, 
Benassi czy Pubert. 

Klienci lubią być zaskakiwani no-
wościami i wciąż ich poszukują. 
Jakie jeszcze czynniki są decy-
dujące przy zakupie?

Klienci są coraz bardziej wyma-
gający. Liczymy się z ich potrzeba-
mi i staramy się uważnie słuchać. 
Kupujący oczekują także fachowej 
porady. Nasz punkt, poza doradz-
twem, zapewnia również profe-
sjonalną obsługę posprzedażową 
– części zamienne i serwis sprzętu. 
Kupuje się przede wszystkim ocza-
mi, uwagę przyciąga więc unikatowy 
design. Ważną rolę odgrywa tak-
że odpowiednie wyeksponowanie 
towaru. Staramy się również stale 
poszerzać naszą ofertę i uzupełniać 
asortyment o nowości. 

Jak scharakteryzuje Pan rynek 
sprzętu zmechanizowanego 
Szczecina i okolic?

Szczecin jest miastem, w którym 
sprzęt zmechanizowany dobrze 
się sprzedaje. W samym mieście 
i okolicach działa wielu dystrybu-
torów, rynek jest dobrze zaopatrzo-
ny. Klienci dbają o swoje trawniki 
i starają się inwestować w maszyny 
ze średniej i wyższej półki, rzadziej 
decydują się na zakup sprzętu z su-
permarketu. 

Sprzęt zmechanizowany sprzedaje się coraz lepiej. Wpływają na to rosnące 
wymagania klientów, ale również profesjonalizm sprzedawców, którzy 

coraz częściej są także fachowymi doradcami – mówi Jarosław Gręda, 
współwłaściciel firmy Nilpol

ROZMAWIA: KONRAD URBAŃSKI

Fachowa porada  
kluczem do sukcesu

Jarosław Gręda, współwłaściciel firmy Nilpol

Szczecin jest miastem, w którym sprzęt zmechanizowany 
dobrze się sprzedaje. W samym mieście i okolicach działa 
wielu dystrybutorów, rynek jest dobrze zaopatrzony.  
Klienci dbają o swoje trawniki i starają się inwestować 
w maszyny ze średniej i wyższej półki
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MYJKA 
WYSOKOCIŚNIENIOWA 
LIDER KCM 1300
Wysokociśnieniowe urządzenie czysz-
czące o mocy 1300 W, maksymalnym 
ciśnieniu 100 b idealnie nadaje się 
do czyszczenia maszyn, pojazdów, 
budynków, narzędzi, mycia elewacji, 
fasad, tarasów, podjazdów, alejek 
itp. Wyposażona jest w 2 lance oraz 
3-metrowy wąż. Myjka posiada sys-
tem autostop.

Krysiak
ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo

www.krysiak.pl

ODŚNIEŻARKA HUSQVARNA ST 131
Husqvarna ST 131 to idealny pług do odśnieżania dla właścicieli domów, 
którzy potrzebują kompaktowej, łatwej w obsłudze i wydajnej maszyny. 
Zaprojektowany po to, aby usuwać śnieg z twardych, płaskich i wąskich 
powierzchni na podjazdach do garażu czy ścieżkach. Husqvarna ST 131 

przeznaczona jest do usuwania świeżego śniegu o grubości 5-20 cm. Kom-
paktowa konstrukcja sprawia, że jest łatwy w obsłudze i przechowywaniu. 

Skuteczny gumowy wirnik zapewnia optymalną pracę i jest delikatny dla 
wszelkiego rodzaju twardych powierzchni. Wyposażony w elektryczny roz-

rusznik, który zapewnia łatwy rozruch w każdych warunkach pogodowych.

Husqvarna
ul. Wysockiego 15B, 03-371 Warszawa

www.husqvarna.com/pl

ŁUPARKA ELEKTRYCZNA DO DREWNA 
WSE200-7-52-NH
Urządzenie o mocy 2000 W umożliwia rozłupywanie drewna o dłu-
gości do 52 cm i grubości maksymalnej 25 cm. Siła rozłupywania 
wynosi 7 T. Zbudowane na solidnym stalowym korpusie urządzenie 
waży 46 kg. Kółka umożliwiają bezproblemowe przemieszczanie łu-
parki wyjątkowo przydatnej o tej porze roku.

NAC
al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

www.nac.com.pl

WERTYKULATOR AERATOR CUB CADET
XC1 B35 marki Cub Cadet to narzędzie umożliwiające jednoczesne 

wykonywanie aeracji i wertykulacji trawnika. Maszyna wyposażo-
na w efektywny silnik górnozaworowy z poziomym wałem gwaran-

tuje pewność rozruchu i poziomu mocy.

MTD Poland
ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle

www.cubcadet.pl

KARCZOWNICA DO WYSOKIEJ TRAWY 
CLIMBER 10.27 AWD

Profesjonalna karczownica Climber 10 AWD 27 z permanentnym napę-
dem 4x4 to nowość w ofercie Grillo. Maszyna stworzona do pracy na zbo-

czach i do koszenia wysokiej trawy i krzewów (nawet o średnicy 2,5 cm). 
Kosiarka w pełni przystosowana do profesjonalnego użytku. W porówna-

niu do urządzeń z systemem rotacyjnym o podobnych parametrach Clim-
ber 10 AWD 27 pracuje 3x szybciej, przy zachowaniu tego samego efektu 

końcowego.

Serafin PUH Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice

www.grillo.pl

GRUPA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH 24 V
Dzięki zastosowaniu akumulatora 24V, te lekkie narzędzia działają bezpro-
blemowo, zapewniając całkowitą swobodę ruchu. W skład linii produktów 
wchodzą dmuchawy, nożyce do żywopłotów, nożyce do trawy, piły łańcu-
chowe i wielonarzędziowe przycinarki do żywopłotów/gałęzi. Można wybrać 
tylko jeden z nich lub połączyć je ze sobą w zależności od tego, jakiej pielę-
gnacji wymaga ogród. Niewielkie rozmiary urządzeń oraz brak konieczności 
magazynowania paliwa sprawią, że można zaoszczędzić czas i przestrzeń.

STIGA
ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

www.stiga.pl



W  ofercie marki Stiga 
właściciele sklepów 
i centrów ogrodniczych 

znajdą szereg nowych produktów 
do pracy w ogrodzie, m.in urzą-
dzenia napędzane innowacyjnym 
systemem akumulatorowym Stiga 
VoltAge 80V – kosiarkę, kosę, se-
kator, dmuchawę oraz seka-
tor + pilarkę na wysięgniku. 
Urządzenia te dedykowane 
są klientom wymagającym 
dużej wydajności i działają 
porównywalnie z urządze-
niami napędzanymi silni-
kiem spalinowym, jednak 
z pominięciem wszystkich 

uciążliwych wad – hałasem, emi-
sją CO2, potrzebą stałego konser-
wowania oraz uzupełniania paliw 
i wymiany oleju, a także wyso-
kim poziomem wibracji. Co więcej 
urządzenia zasilane 80-woltowym  
systemem akumulatorowym ce-
chują się wydajnością, co po-
winno przekonać 

nawet najbardziej wymagających 
klientów.

Nowością w ofercie Stigi na rok 
2017 są także przeznaczone dla 
klientów posiadających małe ogro-
dy urządzenia zasilane systemem 
akumulatorów 24V: pilarka, podci-
narka, dmuchawa, pilarka + sekator 
na wysięgniku. Te urządzenia warto 
polecać klientom, którzy chcą bez-
piecznie i sprawnie zadbać o ogród, 
bez konieczności zmagania się z roz-
wijaniem przedłużacza czy też wszel-
kimi wadami silnika spalinowego.

Kolejną nowością Stiga w sezo-
nie 2017 są wszechstronne traktory 
z serii MPV, z przednim systemem 
koszenia i zbieraniem trawy. To po-
łączenie sprawia, że maszyna jedno-
cześnie kosi i zbiera trawę, nie na-
rażając właściciela ogrodu na mało 
estetyczne resztki, pozostawione na 
trawniku, przy jednoczesnym za-
chowaniu wszystkich zalet trak-

tora ogrodowego z przednim 
systemem koszenia. Natomiast 
dzięki unikatowemu sys-
temowi zmiany trybu 
pracy w bardzo ła-
twy sposób moż-

na przejść z trybu 
zbierania do kosza na 
tryb wyrzutu tylnego 
skoszonej trawy.

Wiedząc jak dużym 
zainteresowaniem cie-
szą się traktory ogro-
dowe, Stiga proponuje 
nowe maszyny typu 

Stiga intensywnie rozwija ofertę swoich maszyn, nie inaczej wyglądają 
plany na rok 2017. Robot koszący Autoclip wyposażony w system GPS 

z funkcją mapowania koszonego terenu, traktor ogrodowy  
Zero Turn umożliwiający wykonanie obrotu o 180° czy seria urządzeń 

akumulatorowych to tylko część propozycji na sezon 2017

Stiga – wydajność, 
precyzja i ekologia

50 WARTO WIEDZIEĆ

TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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Zero Turn oraz trak-
tory z wyrzutem bocz-
nym serii Tornado. Pierwsze 
przeznaczone są do szybkiego ko-
szenia rozległych i krętych obsza-
rów, umożliwiając wykonanie obrotu 
o 180°. Dzięki wygodnym drążkom 
sterowniczym sprzęt Stiga ZT umoż-
liwia intuicyjne sterowanie maszyną 
i sprawne poruszanie się w terenie. 
Łatwa regulacja wysokości koszenia 
przy pomocy specjalnego pokrętła 
gwarantuje, iż  użytkownik nie musi 
już opuszczać fotela operatora i może 
bez przeszkód cieszyć się komforto-
wą pracą. Traktory ogrodowe Tor-
nado to z kolei wybór dla naprawdę 

wymagających konsumentów. 
Wyrzut boczny, oświetlenie 

LED, hydro-
statyczna 

przekładnia, agre-
gat tnący o szerokości 
108 lub 118 cm z 2 lub też 3 nożami 
tnącymi; co więcej, najwyższy mo-
del posiada napęd na 4 koła – te 
zalety sprawiają, że Tornado 
będzie się cieszył dużą po-
pularnością wśród klientów.

Ważną nowością w ofercie 
Stiga są nowe modele robotów koszą-
cych z serii Autoclip: Robot koszący 
Autoclip 528 S dedykowany na traw-
nik o powierzchni 2600 m² oraz Ro-
bot koszący Autoclip 530 SG  idealny 
do trawnika o powierzchni 3200 m². 
Automatyczne kosiarki Stiga cieszą 
się popularnością ze względu na dłu-
gi czas działania baterii oraz dużą 

powierzchnię cięcia i wyjątkową 
wydajność, jednak firma 

zdecydowała się pójść 

o krok dalej. Model 530 
SG został wyposażony 

w system GPS z funkcją 
mapowania koszonego te-

renu, co gwarantuje jeszcze 
bardziej efektywną pracę robo-

ta. To także maszyna, którą war-
to polecać  wielbicielom innowacji 
technologicznych – klient może 

sterować urządzeniem przy po-
mocy smartfona. Precyzja, 
wydajność i samodzielność 
to trzy elementy wyróżniają-

ce roboty koszące Stiga Autoclip. 
To ogrodnik na Twoją wyłączność 
od firmy Stiga! 
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Według danych Euro-
monitor International 
w 2016 r. wartość ryn-

ku nawozowego w Polsce wyno-
siła ponad 69 mln. W stosunku 
do 2011 r. wzrosła więc o ponad  
13 mln. Kategoria wciąż się roz-
wija, a oczekiwania wobec niej 

rosną. W Polsce niesłabnącym 
zainteresowaniem klientów cieszą 
się nawozy granulowane i płynne. 
Jednocześnie rośnie zapotrzebo-
wanie na nawozy specjalistyczne 
i naturalne. Producenci nie spo-
czywają na laurach, przygotowu-
jąc na sezon 2017 nowe produkty. 

TENDENCJA 
WZROSTOWA

Zarówno w opinii producentów, 
jak i detalistów miniony sezon na-
leżał do udanych. – W zeszłym roku 
zanotowalismy w naszym centrum 
dwucyfrowy wzrost sprzedaży 
nawozów. Szczególnie dobre wy-
niki generowały te o długotrwa-
łym efekcie działania oraz płynne 
i granulowane. Prawdziwym hitem 
okazały się aplikatory, odżywki 
do storczyków. Postanowiliśmy 
sprzedawać je w zestawie wraz 
z orchideami. Dzięki temu nasze 

Nawozy to jedna z tych kategorii w branży ogrodniczej, w której co 
roku producenci wprowadzają najwięcej nowości. Oczekiwania 

konsumentów są coraz większe, a produktów i producentów raczej 
przybywa, niż ubywa. Jak zapowiada się nadchodzący sezon?

TEKST: NATALIA DUR

Nawozowe rozmaitości 
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zyski z obrotu tymi produktami 
wzrosły kilkakrotnie – mówi Sła-
womir Majewski, właściciel Cen-
trum Ogrodniczego Majewscy. 
Podobnie sezon ocenia Brygida 
Stroczyk, sprzedawca w hurtow-
ni Eko-Flora System. – To był dla 
nas bardzo dobry rok i myślę, że 
2017 będzie podobny, choć wiele 
tak naprawdę będzie zależało od 
pogody. Klientów z rynku hobby-
stycznego interesowały przede 
wszystkim nawozy do trawnika 
z mchem, uniwersalne, do igla-
ków przeciw brązowieniu igieł, 
a także nawozy do roślin kwaśno-
lubnych – bo tych w ogródkach 
jest coraz więcej. Niesłabnącą 
popularnością cieszą się nawo-
zy przeznaczone do storczyków. 
Konsumentów interesują przede 
wszystkim nowości oraz te pro-
dukty, które pojawiały się w pro-
gramach telewizyjnych o tema-
tyce ogrodniczej – tłumaczy. 

PRAWDZIWE HITY
Odżywki w aplikatorach oka-

zały się w 2016 r. prawdziwym 
sprzedażowym hitem. Widząc 
skalę zainteresowania, jakim 
się cieszyły, producenci posta-
nowili wprowadzić do oferty 
zupełnie nowe produkty z tej 
serii. – W 2017 r. pojawi się w na-
szym portfolio kilka ciekawych 
pozycji w kategorii produktów 
do zasilania roślin. Będzie to 
przede wszystkim seria odży-
wek w wygodnych, jednorazo-
wych aplikatorach, a wśród nich 
m.in. BIOPON Eliksiry DUO 
– podwójne aplikatory łączące 
w jednym opakowaniu prepa-
rat ze składnikami odżywczymi 
oraz preparat o właściwościach 
regenerujących. Jego dodatkową 
zaletą będzie bardzo atrakcyjny 
i nowoczesny wygląd. Wszyst-
kie rodzaje odżywek będą do-
stępne zarówno w kartonach 

Z myślą o środowisku
Wioletta Azarkiewicz
specjalista ds. handlowych

EkoDarPol  

Sezon 2016 był udany. Odnotowaliśmy 
spore wzrosty sprzedaży, co napawa nas 
optymizmem na kolejny rok. W ostatnim 
czasie na popularności zyskały produkty 

stworzone z myślą o środowisku, dlatego poszerzamy nasze 
portfolio właśnie w tym zakresie. Jednym z nowych produktów 
będzie Biochron Koncentrat – Naturalny środek na bazie 
octu i czosnku do zwalczania m.in.: mszyc, przędziorków, 
wciornastków oraz wszelkich chorób grzybowych. Kolejnym, 
mam nadzieję, sprzedażowym hitem będzie Humus Up do 
Truskawek i Poziomek. To organiczno-mineralny polepszacz 
glebowy, zawierający naturalną mikroflorę pochodzącą 
z przewodu pokarmowego dżdżownic kalifornijskich oraz 
próchnicę pokarmową, która przez cały rok aktywnie działa 
w glebie.   
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zawierających kilka aplikatorów, 
jak i w displayach umożliwiających 
ich sprzedaż na sztuki. Wprowadze-
niu tych produktów będzie towa-
rzyszyć bardzo ciekawa promocja, 
o której poinformują klientów nasi 
przedstawiciele handlowi – mówi 
Sabina Jasiukiewicz, marketing 
manager w firmie Bros. Nowości 
wśród aplikatorów pojawią się 
również w ofertach firm Agrecol 
i Agrosimex. – Nasze nowe aplika-
tory Rosahumus Duo są dwukomo-
rowe. W jednej komorze znajduje 
się roztwór Rosahumusu, który Wzrost znaczenia

Ewa Dębowska
zastępca kierownika Wydziału Handlu Nawozami

LUVENA  

Dla producentów nawozów hobbystycznych rok 2016 był 
bardzo udany. Wielu zanotowało wyraźny wzrost sprzedaży. 
My ze swojej strony oceniamy ten rok bardzo pozytywnie. 
Chciałabym podkreślić znaczny wzrost zainteresowania nawozami 

ekologicznymi oraz nawozami wapniowo-magnezowymi. 
W naszej ofercie na nowy sezon klienci znajdą całą paletę nawozów hobbystycznych 
pod marką Słoneczne Ogrody. Rynek nawozów do ogrodów cały czas się rozwija, co 
sprawia, że produkty są bardziej zaawansowane oraz zróżnicowane. Planujemy także 
rozbudowanie strategii marketingowej ze swoimi odbiorcami poprzez organizację szkoleń 
i pokazów u naszych kontrahentów oraz aktywny udział w targach.   

Obserwując rynek
Romuald Łuczak 
prezes zarządu 

NaturalCrop POLAND   

Firma NaturalCrop Poland od lat zaopatrując rolników 
profesjonalnych w nawozy ekologiczne zaobserwowała wzrost 
zainteresowania użytkowników indywidualnych nawozami 
ekologicznymi. Jest to zgodne z aktualnymi trendami społecznymi 

i zachowaniami konsumentów na rynku żywności, gdzie segment ekologiczny rośnie 
nieprzerwanie około 20% każdego roku. Coraz więcej osób, szczególnie posiadających 
dzieci, interesuje się ekologiczną uprawą ogrodu. Z myślą o takich użytkownikach 
NaturalCrop Poland wprowadza w tym sezonie markę ekologicznych nawozów 
BioGardena dedykowaną dla użytkowników indywidualnych.    

użyźnia glebę oraz reguluje i sta-
bilizuje jej odczyn. Druga komora 
zawiera kolorowy roztwór NPK, 
zapewniający roślinie niezbędne 
składniki odżywcze. Odżywka 
aplikowana jest stopniowo. Dzię-
ki stosunkowo niewielkiej cenie 
produktu i wygodzie stosowania 
popularność tej formy odżywek 
wzrasta – mówi Piotr Barański, 
dyrektor marketingu i rozwoju 
Agrosimex. 

NAWOZOWA OBFITOŚĆ
Na rynku nawozowym co roku 

można znaleźć sporo nowych 
produktów. 

Jednak zdaniem wielu producen-
tów poszerzanie portfolio często 
odbywa się na siłę, bez znaczących 
zmian w składzie towaru. Mnożenie 
asortymentu dedykowanego kon-
kretnym grupom roślin, a nawet 
konkretnym roślinom, to jednak 
trend, który wiąże się z oczekiwa-
niami konsumentów. – W ofercie 
przedsprzedażowej Sumin na se-
zon 2017 prezentujemy ponad 20 
nowych produktów z różnych ka-
tegorii. Wprowadzamy do naszego 
portfolio nawozy rozpuszczalne 
Bujne Kwiaty, Dorodne Warzywa, 
regenerator do roślin, a także na-
wozy jednoskładnikowe jak mocz-
nik czy saletra amonowa – mówi 
Piotr Olech, regionalny kierownik 
sprzedaży w firmie Sumin. Kilka 
nowych pozycji będzie można zna-
leźć także w ofercie firmy Siarkopol. 
– W odpowiedzi na zapotrzebowa-
nie rynku postanowiliśmy wpro-
wadzić nowe produkty. Jednym 
z nich jest nawóz płynny dolistny 

Prawdziwym hitem okazały 
się aplikatory, odżywki do 

storczyków. Postanowiliśmy 
sprzedawać je w zestawie 

wraz z orchideami. 
Dzięki temu nasze zyski 

z obrotu tymi produktami 
wzrosły kilkakrotnie – 

mówi Sławomir Majewski, 
właściciel Centrum 

Ogrodniczego Majewscy
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Najpopularniejsze formy
Sabina Jasiukiewicz
manager ds. marketigu

BROS  

W minionym roku odnotowaliśmy wysokie wzrosty w sprzedaży 
nawozów. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyła się linia 
nawozów Biopon Żel. Dobre wyniki napawają nas dumą i dzięki 
nim z optymizmem patrzymy w 2017 r. Tradycyjnie w 2016 r. 

największym powodzeniem cieszyły się nawozy płynne i granulowane. Wciąż są to 
zdecydowanie najpopularniejsze formy nawozów na polskim rynku, do stosowania 
których klienci są od lat mocno przyzwyczajeni.  

z bogatą dawką mikroelementów 
przeznaczony do dokarmiania 
roślin sadowniczych, krzewów, 
warzyw oraz roślin polowych. – 
Ogród uniwersalny. Kolejnymi są 
uniwersalne nawozy ogrodnicze 
przeznaczone do nawożenia drzew 
i krzewów owocowych oraz warzyw 
w uprawach polowych i pod osło-
nami – Bontar B i Bontar Max – 
mówi Anna Ostrowska, specjalista 
ds. marketingu w firmie Siarkopol. 

NATURALNA MODA
Co roku zwiększa się liczba Pola-

ków uważających,, że ich zachowanie 
może mieć wpływ na środowisko. 
Producenci nie pozostają obojętni 
wobec tych zmian i stawiają na pro-
dukty naturalne i ekologiczne, jak 
biohumusy, oborniki czy produkty 

z guano. To jedne z tych kategorii, 
których sprzedaż sukcesywnie ro-
śnie. – Nawozy z naturalnym gu-
ano to asortyment przede wszyst-
kim o dużym potencjale i rosnącym 

poziomie sprzedaży, w znacznym 
stopniu uniezależniony od czynni-
ków rynkowych. Wzrastająca świa-
domość ekologiczna konsumentów 
nakierowanych na ekologię, a także 
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Nowa linia na start
Bogusz Downar-Zapolski
marketing manager

VILA  

Miniony sezon oceniam bardzo pozytywnie. Przebojem okazały się 
nasze nawozy do trawników, do borówek, iglaków oraz tui. Tym, co 
mnie zaskoczyło był fakt, że mimo wprowadzenia nawozu do tui 
sprzedaż tego do iglaków nie spadła, a nawet wzrosła. Na nowy 

sezon przygotowaliśmy szereg produktów. Idziemy w nieco inny trend niż nasza konkurencja, 
która wprowadza na rynek nawozy dedykowane konkretnym roślinom. Nowa linia Crystal 
stworzona została z myślą o różnych grupach roślin. Moim zdaniem hitem okaże się Vila Crystal 
AntyMech – wieloskładnikowy nawóz krystaliczny. Zawiera żelazo w szybko przyswajalnej 
formie chelatowej i to czyni go wyjątkowym. Dzięki temu szybko i skutecznie zabezpiecza 
trawnik przed nadmiernym rozwojem mchów. Ponadto pracujemy nad nową linią nawozów 
płynnych. To kategoria, która wciąż notuje wysokie wzrosty. Testujemy również zupełnie nowe 
produkty, które silnie wpiszą się w trend eko, ale obecnie nie mogę zdradzić szczegółów.    

Plany osiągnięte
Rafał Buda
kierownik Działu Sprzedaży Nawozów Ogrodniczych

FOSFAN  

W mijającym roku pomimo trudnego sezonu odnotowaliśmy 
wzrost zarówno w segmencie nawozów hobbystycznych, jak 
i produktów dedykowanych dla profesjonalnych odbiorców 
rynku plantatorskiego. Udało nam się osiągnąć założone 

plany dzięki intensywnym działaniom handlowym, takim jak spotkania branżowe, 
szkolenia i prezentacje, oraz marketingowym, jak ogólnopolska kampania reklamowa. 
Ważnym wydarzeniem w 2016 r. było poszerzenie grup odbiorców naszych nawozów 
i oferowanie naszych produktów w sieciach DIY. Marka Fructus jako najstarsza marka 
nawozów ogrodniczych w Polsce jest rozpoznawalna i cieszy się niesłabnącym uznaniem 
naszych odbiorców. Doceniają oni bogatą ofertę produktową – nawozy granulowane, 
krystaliczne, płynne, nawozy naturalne oraz wysoką jakość.    

coraz częstsze ukazywanie się tych 
produktów w reklamach, wywołuje 
konieczność obecności tego asorty-
mentu w każdym sklepie i centrum 
ogrodniczym. Dotyczy to szczegól-
nie pozycji, które mają bezpośredni 
wpływ na zdrowie człowieka, jak na-
wóz guano do warzyw czy borówek, 
lub pośredni, jak aktywator kompostu 

– mówi Beata Gawęcka, marketing 
manager w firmie Vilmorin Garden. 
Popularność produktów ekologicz-
nych powoduje również rosnący popyt 
na obornik. – Nasze oborniki suszo-
ne kurzy i bydlęcy w opakowaniach 
4 i 20 l cieszą się dużym powodze-
niem, czego potwierdzeniem są nasze 

wyniki sprzedaży. Przeprowadzili-
śmy szereg specjalistycznych badań 
w polskich placówkach naukowych 
w celu potwierdzenia bezpieczeństwa 
oraz przydatności naszych produk-
tów w ogrodnictwie ekologicznym. 
Dzięki rosnącej świadomości konsu-
mentów nasze oborniki sprzedają się 
coraz lepiej. Przyszłość należy więc 
do ekologicznych nawozów – mówi 
Patryk Cannon, dyrektor handlo-
wy firmy CDN. Wzrost znaczenia 
biohumusów również jest nieunik-
niony. To kategoria, która jest waż-
nym uzupełnieniem oferty nawozo-
wej, a producenci widzą w niej duży 
potencjał. – W minionym sezonie 
wprowadziliśmy do oferty zupełnie 
nową serię nawozów Fructus natura 
– Biohumus vital, w ramach której 
dostępne są 4 nawozy serii Biohu-
mus vital: uniwersalny, do roślin 
ozdobnych z liści i kwitnących, do 
storczyków oraz do warzyw i owo-
ców. Seria ta doskonale przyjęła się 
na rynku generując spore wzrosty 
sprzedaży – mówi Rafał Buda, kie-
rownik działu sprzedaży nawozów 
organicznych w firmie Fosfan.   

Wzrastająca świadomość 
ekologiczna konsumentów 

nakierowanych na ekologię, 
a także coraz częstsze 

ukazywanie się tych 
produktów w reklamach, 

wywołuje konieczność 
obecności tego asortymentu 

w każdym sklepie i centrum 
ogrodniczym – mówi  

Beata Gawęcka, marketing 
manager w firmie  

Vilmorin Garden





Kontakt z konsumentem  
XXI w. to ogromne wy-
zwanie. Klient nie jest już 

biernym nabywcą towarów – sam 
zmienia się w producenta. Tu ma-
my do czynienia z zupełnie nowym 
bytem, jakim jest prosument. – Te 
zmiany zachodziły na naszych 
oczach – tłumaczy Jarosław Ole-
wicz, wydawca „Biznesu Ogrod-
niczego”. – Oczekiwania klientów 

nowej generacji są nadal pewną 
niewiadomą. Ale jednocześnie klu-
czem do tej zagadki jest słowo pro-
sument – dodaje.

 Termin jako pierwszy zastoso-
wał amerykański futurysta Alvin 
Toffler. Określenie powstało z po-
łączenia słów „producent” i „kon-
sument”. Prosument jest aktywny 
i nie czeka na to, co zaoferuje mu 
sprzedawca czy też producent. – Dziś 

konsumenci wnikliwie analizują 
dostępną na rynku ofertę i głośno 
mówią o tym, czego w niej braku-
je – wyjaśnia Jarosław Olewicz.  
– Wokół produktów i marek tworzą 
się społeczności – dodaje. Pojawie-
nie się prosumentów skróciło cykl 
życia produktu, a firmy mają mniej 
czasu na innowacje.

Teorię pojawienia się prosumenta 
potwierdzają marketingowi eksper-
ci rynkowych gigantów. Marcos de 
Quinto z The Coca-Cola Company 
przyznaje, że w obecnych czasach 
im bardziej coca-cola stawiana jest 
w roli ikony, tym mniej zyskuje fir-
ma. Dlatego jej nowa kampania re-
klamowa „Taste the Feeling” pokazu-
je doświadczenia konsumenta, jego 
osobiste momenty, uczucia i chwile. 

CZAS NA  
ZMIANĘ MYŚLENIA

Marketing skupiony tylko i wy-
łącznie na polecaniu produktu jest 
skazany na porażkę. Zig Ziglar, guru 
marketingu, powiedział, że sprze-
daż jest zasadniczo przeniesieniem 
uczuć. Mottem Walta Disneya było 
natomiast zdanie „to, co robisz rób 
tak dobrze, żeby klienci chcieli to 
zobaczyć jeszcze raz i przyprowa-
dzić do Ciebie swoich przyjaciół”. 
To dowód na to, że w handlu chodzi 
dziś o to, jak czują się konsumen-
ci. – Konsument XXI w. to osoba 
świadoma siebie i swoich potrzeb, 
otwarta na nowości i wymagająca 
– mówi Jarosław Olewicz. – Młode 
pokolenie nieobarczone zaszłościa-
mi, urodzone z komórką i laptopem 
w dłoni, mające nieustanny dostęp 
do informacji. Młodzi znają trendy 
i marki oraz świadomie je wybierają. 
W związku z tym kluczem do sukcesu 
jest odpowiednie wykorzystanie zja-
wiska prosumpcji. To z kolei wyma-
ga odwagi i konsekwencji – dodaje. 
Dialog z klientem trzeba umiejętnie 
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Zakupy to już nie tylko pozyskiwanie towaru, ale też zdobywanie 
pozytywnych emocji. Klient chce czuć się zadowolony, a im lepsze 

doświadczenia w sklepie, tym większe zakupy. Te zmiany, które 
uwidoczniły się w ostatnich latach, stawiają ogromne wyzwanie głównie 

przed sprzedawcami i producentami. – Te procesy trzeba zrozumieć 
i odpowiednio reagować na potrzeby rynku – wyjaśniał podczas VI Forum 
Branży Ogrodniczej  Jarosław Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrodniczego” 

Urodzeni z komórką  
i laptopem w dłoni
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moderować. Producent powinien być 
otwarty na krytykę i zmiany. Tym 
bardziej, że na rozmowie z konsu-
mentem sporo korzysta, przede 
wszystkim zdobywając dodatkowe 
źródło wiedzy o swoim produkcie i po-
trzebach rynku. Właściwe pokiero-
wanie taką relacją sprawia, że firma 
zyskuje swojego ambasadora budu-
jącego jej pozytywny wizerunek. Ale 
ten kontakt niesie też ze sobą spore 
zagrożenie. Niewłaściwe pokierowa-
nie dialogu stworzy „śmiertelnego 
wroga”, który za pomocą wszelkich 
dostępnych środków zdyskredytuje 
firmę i markę. W obu przypadkach 
okazuje się również, że nawet głos 
pojedynczego odbiorcy niebywale 
zyskał na znaczeniu.

Strategie producentów XXI w. 
wyznacza globalizacja. Niemożliwe 

jest konkurowanie oparte o trady-
cyjne zasoby. Żeby nie zostać w tyle, 
przedsiębiorstwa muszą dostosowy-
wać się do dynamicznie zmieniają-
cego się otoczenia. I nie oznacza to 
wcale jedynie reagowania na zmia-
ny, ale wyprzedzanie trendów. To 
ogromna różnica, biorąc pod uwa-
gę fakt, że do tej pory dominowała 
strategia push – czyli to, co zostało 
wyprodukowane, trafiało do sprze-
daży. Teraz lepsze efekty przynosi 
rozmowa z klientem o jego potrze-
bach albo obserwacja zachowania 
konsumentów. Na tej podstawie 
można tworzyć nowe produkty.

CZEKA NAS WIKINOMIA
Biorąc pod uwagę wszystkie za-

chodzące na rynku zmiany, trze-
ba przygotować się na wikinomię. 

To model ekonomiczny stworzony 
przez Dona Tapscotta i Anthony 
D. Williamsa, opierający się na ko-
rzystaniu z pomysłów i potencjału 
intelektualnego dostępnego poza 
firmą. – Chodzi o współpracę part-
nerską, funkcjonowanie w elastycz-
nych strukturach organizacyjnych 
lub wręcz samoorganizowaniu się 
społeczności – tłumaczy Jarosław 
Olewicz. – Ludzie organizują się, 
żeby stworzyć produkt lub usługę 
– dodaje. Wikinomia polega też na 
dzieleniu się wiedzą, zasobami i in-
formacjami, co wpływa na zwięk-
szenie wydajności pracy oraz efek-
tywniejsze osiąganie zamierzonych 
celów. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwe jest wykorzystywanie tech-
nologii i kapitału ludzkiego z całe-
go świata. 
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Badanie „Monitor Promo-
cji 2016” zostało zreali-
zowane przez ARC Rynek 

i Opinia techniką CAWI, ankiety 
online na epanel.pl na reprezen-
tatywnej próbie N=1002, osób, 
które skorzystały z przynajmniej 
jednej promocji w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy. Badanie zo-
stało przeprowadzone w dniach 
10-17 października ub.r. i obję-
ło m.in. 22 różne typy promocji 
i akcje centrów handlowych. 

PROMOCJE CENOWE 
W GÓRĘ, KONKURSY 
I DEGUSTACJE W DÓŁ 

Najpopularniejszym sposobem 
polowania na klienta są rozmaite 
obniżki, promocje i wyprzeda-
że. Najnowsze badania instytutu 
ARC Rynek i Opinia wykazały, że 

zainteresowanie niższą cen produk-
tu czy usługi  umacnia się, nato-
miast formy promocji wymagające 

większego zaangażowania ze stro-
ny konsumenta słabną, zwłaszcza 
w sytuacjach, kiedy korzyść nie 
jest jednoznaczna i gwaranto-
wana. Aż o połowę spadł odsetek 
osób biorących udział w konkur-
sach. Istotnie mniej klientów bra-
ło również udział w degustacjach 
produktów. Niemal o połowę spadł 
udział respondentów w promocjach 
powiązanych z akcjami charyta-
tywnymi. Ponadto konsumenci 
coraz rzadziej korzystają z okazji, 
w ramach której otrzymują drugi 
produkt gratisowo. Dla klientów 
coraz bardziej ważne staje się, by 
promocja nie prowadziła do zaku-
pu produktu, którego nie potrze-
bują. Z wypowiedzi konsumentów 
na temat promocji i przyczyn, dla 
których rezygnują z korzystania 
z nich wyraźnie wynika, że są oni 
coraz bardziej świadomi i wyedu-
kowani, zauważają, że korzystanie 
z promocji nie zawsze im się opłaca. 
Nie kupują produktów, których nie 

Promocje wciąż działają, jednak klienci są bardziej wymagający i, co 
ważne, oczekują natychmiastowej korzyści. Dlatego promocje cenowe 
działają najlepiej i można przypuszczać, że ich popularność nie będzie 

malała, gdyż gwarantują natychmiastowy zysk – komentuje wyniki 
przeprowadzonego w 2016 roku badania „Monitor Promocji”  

dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia

Jak złowić klienta?

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

UDZIAŁ W WYBRANYCH PROMOCJACH 
 W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU

Źródło: Monitor Promocji 2016, ARC Rynek i Opinia, październik 2016
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potrzebują lub których nie zdążą 
wykorzystać przed upływem ter-
minu ważności.

Głównym źródłem informacji na 
temat promocji pozostają gazetki 
reklamowe sklepów. Jednocześnie 
warto zauważyć, że wśród 5 naj-
ważniejszych źródeł informacji na 
temat promocji wzrost w porów-
naniu z ubiegłym rokiem odno-
tował „regał sklepowy”. Może to 
oznaczać, że klienci rzadziej niż 
dotychczas poszukują wcześniej 
informacji o promocjach, a czę-
ściej sprawdzają te dostępne na 
miejscu w sklepie.

Odsetek osób, które miały ne-
gatywne doświadczenia z promo-
cjami utrzymuje się na poziomie 
10%, a najczęściej wskazywane 
przez konsumentów problemy 
to: zawyżanie ceny przed wpro-
wadzeniem akcji promocyjnej, 
produkty przeterminowane lub 
wadliwe, niewywiązywanie się 
organizatorów promocji ze zobo-
wiązań, niejasne zasady promocji.

– Wieloletnie doświadczenia 
zakupowe Polaków, w tym korzy-
stanie z promocji powodują, że ten 
instrument marketingu opatrzył 

się klientom. Polscy konsumen-
ci mają styczność z promocjami 
sprzedaży już od ponad 25 lat. 
Wiedzą więc czym są promocje, 
znają ich zalety, ale poznali też 
ich wady i niedoskonałości. Za-
rządzanie promocjami jest co-
raz trudniejsze i wymaga pełnej 
wiedzy o preferencjach i oczeki-
waniach polskich konsumentów. 
Promocje wciąż działają, jednak 
klienci są bardziej wymagający  

i, co ważne, oczekują natychmia-
stowej korzyści. Dlatego promocje 
cenowe działają najlepiej i można 
przypuszczać, że ich popularność 
nie będzie malała, gdyż gwarantują 
natychmiastowy zysk – komentuje 
dr Adam Czarnecki z ARC Rynek 
i Opinia. 

Materiał powstał z wykorzysta-
niem badań instytutu ARC Ry-
nek i Opinia

ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT PROMOCJI (TOP 5)

Źródło: Monitor Promocji 2016, ARC Rynek i Opinia, październik 2016
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Każdy detalista staje przed 
problemem ustalenia od-
powiednio atrakcyjnych 

cen dla klienta. Końcówki z liczbą 
9 widzimy niemalże wszędzie. Czy 
taka praktyka ma biznesowe uza-
sadnienie, czy przyczynia się do 
większej sprzedaży, a co za tym 
idzie generuje większy zysk? Wie-
le amerykańskich badań pokaza-
ło jasno, że ceny z końcówką 99 są 
oceniane przez tamtejszych kon-
sumentów jako zdecydowanie niż-
sze niż te większe o jedną jednost-
kę (np. 2,99 i 3,00). Patrząc na to 
zjawisko z psychologicznego punk-
tu widzenia, występuje tutaj tzw. 
„efekt liczb lewostronnych”. Pole-
ga on na pewnego rodzaju uprosz-
czeniu poznawania rzeczywistości 
w wyniku koncentracji uwagi na 
wartościach znajdujących się po le-
wej stronie, przy swoistym ignoro-
waniu tych po prawej. Ma to zwią-
zek z silnie utrwalonymi zasadami 
czytania od lewej do prawej stro-
ny, co powoduje, że cena 9,99 zł  
jest postrzegana bardziej jako 9 zł, 
a nie 10 zł. Takie uproszczenie rze-
czywistości odbywa się kosztem 
racjonalności podejmowania de-
cyzji. Ta taktyka została nazwana 
„urokiem cen”.

Naukowcy z Uniwersytetu Chi-
cago oraz Connecticut wykazali 
także, że lepiej, jeśli cena jest za-
pisana małą czcionką, a nie dużą 
i pogrubioną, gdyż w umyśle ku-
pujących wielkość fizyczna równa 
jest wielkości liczbowej.

Co ciekawe, do tej pory żadna tego 
typu analiza nie została przeprowa-
dzona w Polsce. Dopiero w kwietniu 
2016 r. specjaliści z firmy doradczej 
PricingLAB i naukowcy z Uniwersy-
tetu Warszawskiego podjęli wyzwa-
nie i przeprowadzili badanie „Koń-
cówki cen z liczbą „9” – wpływ na 

postrzeganie wysokości ceny i jakości 
produktu”. Zostało ono wykonane 
według metodologii CAWI – kwe-
stionariusza wypełnianego onli-
ne. Wzięło w nim udział 280 osób 
z całej Polski, zróżnicowanych pod 
względem płci, wieku, wykształce-
nia i osiąganych dochodów netto 
w gospodarstwie domowym. Re-
spondentów podzielono na dwie 
grupy: jedna otrzymała kwestio-
nariusz tylko z końcówkami ceny 9,  
druga grupa z cenami pełnymi. 

Okazało się, że polski konsu-
ment nie postrzega cen z końcówką 
9 jako niższych w porównaniu do 
cen z końcówką 0. Jedyny wyjątek 
stanowi para 4,19 zł i 4,20 zł. Zda-
niem badaczy taka sytuacja może 
wynikać z faktu, iż końcówki ceny  
9 nie funkcjonują w zakresie niskich 
cen, tj. do 5 zł. Prowadzi to do dal-
szego wniosku, że ceny jednostko-
we niższe niż 5 zł nie rzutują na po-
strzeganie cen innych produktów 
w sklepie jako wysokich.

Taki wynik zaobserwowano je-
dynie dla cen powyżej 10 zł. 

Niższa ocena wysokości cen 4,19 zł  
od 4,20 zł wskazuje na działanie 
efektu liczb prawostronnych. Odnosi 

Według badań naukowców ze Stanów Zjednoczonych ceny z końcówką 
99 przez konsumentów są postrzegane jako niższe niż te większe o jedną 

jednostkę, jak np. 2,99 i 3,00. A jak patrzą na nie polscy konsumenci? 
Specjaliści z firmy doradczej PricingLAB i naukowcy z Uniwersytetu 

Warszawskiego przeprowadzili pierwsze w Polsce badanie naukowe 
dotyczące postrzegania końcówek cen

Magia cen

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Warto wiedzieć:

1. Ceny zakończone końcówką 9 nie są postrzegane jako wyraźnie niższe niż ceny 
pełne. Jedynym wyjątkiem jest para 4,19 zł i 4,20 zł, gdzie zaobserwowano, że 
cena 4,19 zł jest postrzegana jako wyraźnie niższa niż 4,20 zł. 

2. Zakończenie ceny końcówką 9 nie wpłynęło negatywnie na postrzeganie ja-
kości produktu. 

3. Końcówka ceny 9 jest silnym komunikatem „okazyjności” zakupu produktu, 
gdyż jest postrzegana jako wyraźnie bardziej promocyjna. 

4. Dla tanich produktów do 5 zł cena z końcówką 9 nie wpłynęła na postrzega-
nie wysokości cen w sklepie. Jedynie w parze cen: 12,99 zł i 13,00 zł cena peł-
na wpłynęła na postrzeganie cen w sklepie jako wysokich. 

5. Osoby o niskich dochodach postrzegały wszystkie badane ceny jako wyższe 
niż osoby o wysokich dochodach oraz wyżej oceniały jakość produktów na 
podstawie ceny niż osoby zamożniejsze. 
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się on do sytuacji, kiedy cena z pierw-
szą liczbą po przecinku w zakresie 
1-4 (np. 2,19) jest postrzegana jako 
dużo niższa niż cena pełna (np. 
2,20). Taka sytuacja nie powinna 
być obserwowana dla ceny z pierw-
szą liczbą po przecinku w zakresie  
5-9 (np. 4,59 w porównaniu do 4,60). 
Spełnienie tych dwóch warunków 
opisuje funkcjonowanie efektu liczb 
prawostronnych. 

Zaobserwowano też, że ceny 
z końcówką 9 w porównaniu do 
wariantu z pełną ceną nie wpły-
nęły negatywnie na postrzeganą 
jakość ocenianego produktu, jak 
i innych produktów dostępnych 
w sklepie. Dodatkowo, ok. 70% 
respondentów oceniało badane 
ceny do 5 zł jako średniej jakości 
(wartości 3 i 4 na 5-stopniowej 

skali), co tylko pokazuje, że nie 
były jednoznacznie oceniane jako 
złej jakości. 

OKAZYJNOŚĆ 
Badanie wykazało, że ceny z koń-

cówką 9 w porównaniu do warian-
tów z ceną pełną przekazują silny 
komunikat o okazyjności produk-
tu. Respondenci widząc taką cenę 
dużo częściej niż osoby oceniające 
produkty z pełnymi cenami odpo-
wiadali, że nie znajdą go kosztują-
cego mniej w innym sklepie. Odpo-
wiadali również, że cena z końcówką  
9 była dla nich bardziej promocyj-
na niż cena pełna, np. dla pary pro-
duktów 2,99 zł i 3,00 zł.  Ponadto 
respondenci sądzili, że im cena pro-
duktu była bardziej promocyjna, 
tym mniejsza szansa, że została 

ostatnio podwyższona. Dla pro-
duktów w cenie 2,99, 3,59 i 4,19 im 
cena produktu była oceniana jako 
bardziej promocyjna, tym bardziej 
produkt był postrzegany jako po-
chodzący z wyprzedaży. Z drugiej 
strony dla produktów w cenie 3,60, 
4,20 oraz 13,00 im postrzegana cena 
była wyższa, tym rzadziej sądzono, 
że cena produktu jest w promocji. 

Osoby o niższych dochodach  
(do 2500 zł netto na gospodar-
stwo domowe) postrzegały cenę 
dla wszystkich produktów jako 
wyższą niż osoby z wyższymi do-
chodami (co najmniej 4000 zł netto 
na gospodarstwo domowe). Wyżej 
oceniały też jakość produktu za 2,99, 
jak i innych dostępnych w tym skle-
pie. Ale dla najdroższego produktu 
za 12,99 zł osoby z wyższymi do-
chodami oceniały jego jakość jako 
wyższą niż osoby z najniższymi 
dochodami. Dla produktów w cenie  
2,99 i 3,59 osoby z wyższymi do-
chodami częściej oceniały je jako 
ceny promocyjne niż osoby z niż-
szymi dochodami. 

 
Tekst na podstawie materiałów fir-
my doradczej PricingLAB
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Tabela 1.  Pary cen, które były przedmiotem badania 

Warunek: końcówka ceny 9 Warunek: cena pełna

Produkt 1 2,99 3,00

Produkt 2 3,59 3,60

Produkt 3 4,19 4,20

Produkt 4 12,99 13,00



Według raportu Biura Ana-
liz i Dokumentacji dzia-
łającego przy Kancelarii 

Senatu zjawisko starzenia – przy 
jednoczesnym spadku liczby naro-
dzin – nasiliło się w ostatnich kilku 
latach w krajach wysoko rozwinię-
tych. Już teraz za 50% wszystkich 
wydatków w Wielkiej Brytanii od-
powiadają osoby starsze. Światowe 
koncerny intensywnie pracują nad 
wdrażaniem innowacyjnych propo-
zycji. W kwietniu 2016 r. firma Ne-
stlé poinformowała o planach doty-
czących otwarcia nowego centrum 

badawczego, które skoncentruje się 
wyłącznie na rozpracowywaniu po-
trzeb osób starszych. 

Już teraz wiadomo, że specjali-
ści od marketingu przy planowaniu 
strategii sprzedażowych powinni 
uwzględniać trzy typy seniorów: tra-
dycyjnych, obejmujących osoby po-
wyżej 70. roku życia, które większość 
swojego życia zawodowego spędziły 
w gospodarce niedoboru, nowocze-
snych, między 50. a 60., które do-
świadczyły kapitalizmu i są otwarte 
na nowości i zmiany oraz seniorów 
przyszłości, dla których emerytura 

ma być najatrakcyjniejszym okresem 
w życiu, kiedy będą realizować wciąż 
odkładane marzenia i plany. 

Starzejące się społeczeństwo jest 
sporym wyzwaniem także dla branży 
ogrodniczej. Im człowiek starszy, tym 
więcej potrzebuje rozwiązań, które 
ułatwią mu pracę. Z pomocą przy-
chodzą producenci, wprowadzający 
na rynek coraz to nowe produkty ma-
jące zaspokoić te potrzeby. Automa-
tyczne kosiarki, roboty koszące czy 
zautomatyzowane systemy nawad-
niania to tylko kilka z nich.

SENIOR W SKLEPIE 
OGRODNICZYM

Klienci powyżej 50. i 65. roku życia 
w branży ogrodniczej to wymagający 
konsumenci. Posiadają dużą wiedzę 
i spory zapas czasu, dzięki czemu mają 
możliwość szczegółowego poznania 
oferty producentów, jak i dbania o swój 
ogród. – Senior jest klientem doświad-
czonym, wiernym i motywującym do 
działania. Przychodzi do sklepu sto-
sunkowo często – to nawet 12 wizyt 
w roku – i spędza w nim nieco ponad 
godzinę – mówi Sławomir Majewski 
z Centrum Ogrodniczego Majewscy. 
Klienci seniorzy są zazwyczaj przy-
wiązani do określonych marek. Do 
jakości produktów przykładają znacz-
nie większą wagę niż osoby młodsze. 
To sprawia, że pomimo doskonałej 
znajomości ofert, zniżek i promocji, 
podczas robienia zakupów nie kie-
rują się wyłącznie promocją. Spraw-
dzone wyroby, ich wysoka jakość, 
przywiązanie do marki – to ważne 
dla seniora czynniki zakupowe. – 
Kupujący z tej grupy to zazwyczaj 
działkowcy, są klientem docelowym 

Społeczeństwo się starzeje. To zjawisko dotyczy niemal całego świata, 
w szczególności Europy Zachodniej. Warto zadać sobie pytanie, 

na ile ten proces stanowi wyzwanie, a na ile może być szansą na 
opracowanie nowych technologii czy innowacji? Branża ogrodnicza 

trzyma rękę na pulsie, uważnie obserwuje zmiany demograficzne 
i proponuje nowe rozwiązania 

Senior w ogrodzie

TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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dla takich kategorii, jak nasiona, na-
wozy, podłoża i cebulki. Bardzo czę-
sto w naszym sklepie obserwujemy 
coś w rodzaju forum ogrodniczego 
przy stojakach. Kupujący dyskutują 
o wyższości jednego gatunku nasion 
nad innym, czy o wyższości pewnych 
rozwiązań nad innymi – dodaje Sła-
womir Majewski. – Klienci 50+ de-
cydują się najczęściej na zakup pro-
duktów, które dobrze znają. Od lat 
popularnością cieszy się Azofoska. 
Wśród tej grupy konsumentów bar-
dzo popularne są również nasiona 
– mówi Jolanta Nowicka z Centrum 
Ogrodniczego Bogdanowo.

Warto pamiętać, że seniorzy to 
klienci, którzy bardzo często czują się 
osamotnieni, nie mają z kim poroz-
mawiać o swoich sprawach, proble-
mach i zainteresowaniach, do jakich 

należy także ogród czy działka. Dla 
sprzedawcy bardzo istotna będzie 
zatem cierpliwość, poświęcanie ca-
łej swojej uwagi osobie starszej oraz 
zdobycie jej przyjaźni. Detalista po-
winien umieć spojrzeć na świat jej 
oczami i dobrze rozpoznać potrzeby. 
Poza tym centra ogrodnicze będą wal-
czyć o klientów z tej grupy wiekowej 
i, poza obsługą, zapewniać im także 
pakiet usług dodatkowych, jak cate-
ring bądź rozrywki. Producenci w po-
jedynku o seniora powinni uwzględ-
nić szereg ułatwień. Powiększona 

czcionka na etykietach czy bardziej 
czytelne opakowania produktów 
na pewno zostaną odebrane pozy-
tywnie. Specjaliści od marketingu 
powinni także pamiętać, że wie-
le osób starszych wbrew pozorom 
nie jest wcale do tyłu z technologią. 
Badacze wprowadzają tu kategorię 
„seniora 2.0” – seniora doskonale 
zorientowanego i dobrze poruszają-
cego się w przestrzeni internetowej 
i multimedialnej. Dlatego dużą rolę 
w sprzedaży dla konsumentów 60+ 
odegra Internet. 
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Specjaliści od marketingu powinni także pamiętać,  
że wiele osób starszych wbrew pozorom nie jest  
wcale do tyłu z technologią



Złoci Medaliści   Targów Gardenia
Sąd Konkursowy Złotych Medali pod przewodnictwem prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka przyznał w tym roku 
aż 29 produktom to zaszczytne wyróżnienie. Złoci Medaliści tegorocznej edycji będą prezentowani podczas 

 Agrowłóknina  
z technologią AgroMarina

AGRIMPEX Sp. z o.o., Jarosław

Pawilon 5 stoisko131

Automower® Connect
HUSQUARNA AB, Szwecja
Zgłaszający: Husquarna Poland Sp. z o.o., 
Warszawa

Pawilon 5 stoisko 36

Biosept Active Spray
BIOSEPT Sp. z o.o., Sp.k., Piaseczno

Zgłaszający: TAMARK S.A., Krokowa

Pawilon 5 stoisko 121

DUO ORCHID STRONG –  odżywka 
i regenerator do storczyków 
w okresie spoczynku
Agrecol Sp. z o.o., Wieruszów

Pawilon 5 stoisko 87

Emulpar Spray
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
„ADW” Sp. z o.o., Wyry
Zgłaszający: TAMARK S.A., Krokowa

Pawilon 5 stoisko 121

Florovit Mikroflora 3w1 
Wapno granulowane 

z kwasami humusowymi 
i pożytecznymi 

mikroorganizmami
GRUPA INCO S.A., Warszawa

Pawilon 5 stoisko 64

Kosiarka spalinowa  
Highline 526 VSI
AL-KO Sp. z o.o., Wysogotowo

Pawilon 5 stoisko 26

Kosiarka spalinowa HRX 537 VKE
Honda Power Equipment Mfg., Inc., USA
Zgłaszający: Aries Power Equipment Sp. z o.o., 
Warszawa

Pawilon 5 stoisko 15

Ładowarka przegubowa  
Wacker Neuson WL28

Wacker Neuson Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki

Pawilon 5 stoisko 55

Maszyny akumulatorowe  
Husquarna serii 100, oferta na 2017

HUSQUARNA AB, Szwecja
Zgłaszający: Husquarna Poland Sp. z o.o., 

Warszawa

Pawilon 5 stoisko 36
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Nasiona na kiełki z serii 100% BIO
W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-
-Nasienne Sp. z o.o., Jutrosin

Pawilon 5 stoisko 120

Nasiona Roślin Miododajnych PNOS
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego 
i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim  
Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki

Pawilon 5 stoisko 33

Ogórek MAGNETAR mieszaniec F1
SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodni-

cze Sp. z o.o., Śrem

Pawilon 5 stoisko 80

Robot koszący AL-KO 100
AL-KO Sp. z o.o., Wysogotowo

Pawilon 5 stoisko 26

Traktor ogrodowy  
Stiga Tornado 7108 HWS

Stiga Sp. z o.o., Baranowo

Pawilon 5 stoisko 42



Złoci Medaliści   Targów Gardenia

Narzędzia Ogrodnicze  
CELLFAST ErgoLine™
CELLFAST Sp. z o.o., Stalowa Wola

Pawilon 5 stoisko 77

Robomow RX20 Pro. Robot koszący
Friendly Robotics Acquisitions Ltd., Izrael

Zgłaszający: DLF Sp. z o.o. Robomow, Gdynia

Pawilon 5 stoisko 37

Robot koszący Stiga Autoclip 530 SG
Stiga Sp. z o.o., Baranowo

Pawilon 5 stoisko 42

Seria nasion Linia Profi
W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-
-Nasienne Sp. z o.o., Jutrosin

Pawilon 5 stoisko 120

Siedmiowarstwowa  
folia delaminacyjna  

KRITIFIL® 7802 EVO²
PLASTIKA KRITIS S.A., Grecja

Zgłaszający: Geo Polska Sp. z o.o., Imielin

Pawilon 3 stoisko 68

STIHL System urządzeń 
akumulatorowych COMPACT
Andreas STIHL Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne

Pawilon 5 stoisko 65

Toro DingoTX 1000 WT
The Toro Company, Stany Zjednoczone
Zgłaszający: PERFETTO s.j. Mirosław Wierzbicki, 
Artur Malec, Poznań

Pawilon 5 stoisko 13

Toro Recycler® 20961 SmartStow®

The Toro Company, Stany Zjednoczone
Zgłaszający: PERFETTO s.j. Mirosław Wierzbicki, 

Artur Malec, Poznań

Pawilon 5 stoisko 13

Traktor koszący Solo T 23-125
AL-KO Sp. z o.o., Wysogotowo

Pawilon 5 stoisko 26

TROPICAL KOI CROISSANT COLOUR
TROPICAL Tadeusz Ogrodnik, Chorzów

Pawilon 5 stoisko 106

Urządzenia akumulatorowe 
PowerPack 24V
Stiga Sp. z o.o., Baranowo

Pawilon 5 stoisko 42

*Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne
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targów Gardenia w dniach 2-4 marca oraz w Strefie Mistrzów, czyli specjalnie wydzielonych 
stoiskach w pawilonie 5, gdzie będzie można oddać głos na wybranego laureata. 

Obrzeże ogrodowe GARDENER
ANMAX s.c., Juchnowiec Kościelny

Pawilon 5A stoisko 2

TOPBUXUS HEALTH-MIX
TOPBUXUS Growing Solutions B.V., Holandia
Zgłaszający: Centrum Zieleni, Wrzosowa

Pawilon 5 stoisko 143

Zestaw narzędzi spalinowych  
Honda Versatool™

Thai Honda Manufacturing Co., Ltd., Tajlandia
Zgłaszający: Aries Power Equipment Sp. z o.o., Warszawa

Pawilon 5 stoisko 15



Wzrost sprzedaży na 
rynku nasion napędza 
wiele czynników. Poza 

tymi zewnętrznymi, które są nie-
zależne od producenta, decydują 
koniunktura, znajomość marki, 
cena, dostępność oferty w ciągu 
sezonu oraz moda. W ostatnich 
kilku latach producenci obser-
wują spadek popytu na nasio-
na kwiatów ozdobnych, rośnie 
natomiast zapotrzebowanie na 

nasiona warzyw. – Od lat najważ-
niejszą subkategorią są nasiona 
warzyw oraz ich wszelkie warian-
ty, w tym również BIO. Notujemy 
też ciągły rozwój nasion na kiełki 
i ziół. Niestety rośliny ozdobne co 
roku tracą udział w rynku z uwa-
gi na duży dostęp substytutów 
w postaci gotowych sadzonek – 
komentuje Violetta Ratajczak, 
dyrektor sprzedaży na Europę 
Centralną i Wschodnią w firmie 

Vilmorin Garden. Ostatni sezon 
przyniósł umocnienie trendu grow 
your own. Zdrowie i poszukiwanie 
niezależnych dostawców i produ-
centów nieprzetworzonej żywno-
ści powoli przestaje być trendem, 
staje się sposobem na życie.

TREND NA ZDROWIE
W ostatnich dwóch sezonach ob-

serwujemy duży wzrost zaintere-
sowania nasionami EKO oraz BIO. 
Klienci są dużo bardziej świadomi 
tego, co i jak jedzą, dlatego coraz 
więcej producentów decyduje się 
wprowadzić do swojej oferty eko-
produkty. Innym elementem pro-
mowanego zdrowego stylu życia 
są także uprawy własne – klienci 

Producenci podkreślają, że poprzedni sezon na rynku nasion był 
dla nich bardzo udany. Firmy nasienne jednak nie odpoczywają 

i wprowadzają nowe odmiany. Nowości będzie całkiem sporo. Rodzi 
się więc pytanie, co przyniesie kolejny sezon?

TEKST: KONRAD URBAŃSKI

Po pierwsze – nasiona
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PROMUJ  
INNOWACYJNE  
ROZWIĄZANIA

PROSTY, SZYBKI SPOSÓB NA ZAŁOŻENIE  
OGRÓDKA WARZYWNO-ZIOŁOWEGO

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA 9 TAŚM X 1,5 M

DOBÓR ODMIAN UWZGLEDNIAJĄCY  
TZW. ”DOBRE SĄSIEDZTWO ROŚLIN”

20170122_reklama_vilmorin_BO_1.2.indd   1 2017-01-23   15:36:23

chętniej niż w ostatnich sezo-
nach zakładają swoje ogródki 
warzywne, co także wzmaga 
popyt na nasiona. – W 2017 r. 
zamierzamy rozszerzyć ofer-
tę produktów ekologicznych 
„w zgodzie z naturą”, do której 
należą nasiona ekologiczne BIO 
i nasiona na taśmie z nawozem 
naturalnym. W tym sezonie 
wprowadzamy do sprzedaży na-
siona otoczkowane, z naturalną 

w 100% otoczką z biostymula-
torem wzrostu Nano-Gro oraz 
Startery EKO – zaprawy do na-
sion, cebul i rozsad. Oparte są 
na biohumusie, wytwarzanym 
przez dżdżownice kalifornij-
skie – mówi Alina Szyprowska, 
specjalista ds. sprzedaży i mar-
ketingu PlantiCo. Dużą popu-
larnością cieszą się także kieł-
ki – cebuli, brokuły, rzodkiew-
ki – które zimą stanowią cenne 

Ratować biznesem

Violetta Ratajczak
dyrektor sprzedaży na Europę Centralną i Wschodnią

VILMORIN GARDEN 

Sezon 2016/17 potwierdził, że relacje 
partnerskie z klientami przekładają się na 
sukces. Osiągnęliśmy stabilną sytuację, 

a co za tym idzie możliwość racjonalnego planowania biznesu. 
Dzięki temu nasza oferta została wzbogacona o prawie 50 SKU, 
w tym nowe rozwiązania i koncepty w kategorii nasion. 
Na popyt na nasiona Vilmorin Garden składa się wiele 
czynników, ale najważniejszy to najwyższa jakość i atrakcyjność 
odmian. Z drugiej strony innowacyjne rozwiązania i łatwość 
stosowania cenią nowi nabywcy i miłośnicy upraw z własnego 
ogrodu, na tarasie czy na balkonach. Handel i konsumenci 
wyczuleni są na estetykę podania produktów, toteż co roku 
przygotowujemy atrakcyjne ekspozycje kartonowe oraz 
całoroczne premium, które zdecydowanie zwracają uwagę. 
Z kolei aktywny PR i działania w ramach CSR nie pozwalają 
konsumentowi zapomnieć o naszych produktach i marce. Warto 
zaznaczyć, że aż 320 centrów i sklepów ogrodniczych przyłączyło 
się do akcji marketingowej „Razem z Vilmorin Garden wspieram 
Fundację Akogo? i klinikę Budzik”. Jesteśmy przygotowani 
do włączenia kolejnych 200 sklepów ogrodniczych. To 
w branży najszerzej zakrojona akcja w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Naszym celem jest, aby produkty 
specjalnie dedykowane dla tej akcji – Miniogródek z podłożem 
kokosowym zawitały w domach i biurach jako symbol dla 
podopiecznych Fundacji „Akogo?” i Kliniki „Budzik”. Chcemy, 
aby dzieci miały najlepszą opiekę, a nade wszystko, by specjaliści 
pomogli im się obudzić i rozkwitać, dlatego Vilmorin Garden 
przekazuje fundacji 1% od sprzedaży wszystkich produktów.  



Zdrowie i ekologia

Aurelia Domina
kierownik marketingu

„SPÓJNIA” NOCHOWO 

Wielkość sprzedaży minionego sezonu była porównywalna do 
poprzedniego. W całej strukturze sprzedaży największy udział 
miały nasiona takich gatunków, jak: ogórek gruntowy, fasola 

szparagowa, burak ćwikłowy oraz bób. Hitem handlowym okazał się ogórek ‘Śremski 
Nowy’ F1, który z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem zarówno działkowca, 
jak i producenta. Ta odmiana została również doceniona na targach Gardenia 2015 
otrzymując Złoty Medal w kategorii produkt. Wsłuchując się w potrzeby klientów 
corocznie wprowadzamy kilka nowości z naszej hodowli. W tym roku są to cebula 
o sopelkowym kształcie – ‘Soplica’, fasola szparagowa zielonostrąkowa ‘Batumi’ oraz 
mieszańcowa odmiana rzodkiewki ‘Salsa’ F1. Prócz tego do oferty wprowadziliśmy 
fasolę żółtostrąkową ‘Sonesta’ oraz buraki ‘Forono’ i ‘Bonel’. Moim zdaniem to właśnie 
nowe produkty, ich wysoka jakość oraz prozdrowotne trendy w odżywianiu w ostatnich 
czasach determinują popyt na określone nasiona. Sprzedaż wspierać będziemy 
m.in. sporą liczbą kartonowych stojaków naladowych oraz intensyfikacją kontaktów 
z klientami, bowiem spotkania promujące produkty i pokazy demonstracyjne stanowią 
kolejny ważny element napędzający sprzedaż.   

Dobry wynik

Justyna Jastrzębska-Guca
dyrektor handlowa

POLAN 

Miniony sezon sprzedaży nasion zakończyliśmy z dobrym 
wynikiem. Wprowadzenie dużych ekspozytorów typu ‘shop-in-
shop’ o bardzo ładnej formie i kolorystyce w kilkunastu jak do tej 

pory obiektach przysporzyło nam nowych klientów. Właściciele centrów ogrodniczych, 
które zdecydowały się na tę formę sprzedaży zdecydowanie zwiększyli sprzedaż nasion 
z naszej oferty. W tym roku będziemy kontynuować ten projekt i mamy już kolejnych 
chętnych. Jego założeniem jest nie tylko sprzedaż nasion w sezonie, ale również 
całoroczna. W okresie zimowo-jesiennym na stelażach przeważają zioła i nasiona na 
kiełki. Nowa seria nasion na kiełki w odważnych białych opakowaniach spotkała się 
także z miłym przyjęciem na rynku.  

źródło witamin i mikroelementów. 
W wielu kuchniach kiełki zastępują 
warzywa. – Coraz większe znacze-
nie będą zyskiwać nasiona ekolo-
giczne oraz nasiona na kiełki. Sta-
nowi to wynik ogólnoświatowych 
trendów: ekologii oraz zdrowego 
trybu życia. Te tendencje znalazły 

odzwierciedlenie także w propozy-
cjach nowych linii asortymento-
wych firmy W. Legutko na sezon 

2016/2017. W naszej ofercie poja-
wiły się: seria 100% BIO, a także 
seria Linia Profi, czyli nasiona pol-
skich profesjonalnych odmian do 
uprawy amatorskiej – mówi Joan-
na Legutko, członek zarządu firmy 
W. Legutko. Oprócz kiełków i BIO 
nasion warzyw można zaobserwo-
wać również rosnące, choć w Polsce 
wciąż niewielkie, zainteresowanie 
kwiatami jadalnymi. Podobnie jak 
kiełki stanowią one źródło cennych 
składników. – Podążamy za świa-
towymi trendami i w tym sezonie 
będziemy promować nasiona kwia-
tów jadalnych. Wewnątrz torebek 
z nasionami kupujący będą mogli 
znaleźć odpowiednie przepisy, któ-
re urozmaicą ich kuchnię – mówi 
Justyna Jastrzębska-Guca, dyrek-
tor handlowa firmy Polan.

NOWOŚCI WARZYWNE
W poprzednim sezonie bardzo 

dużą popularnością cieszyła się 
hobbystyczna uprawa pomidorów. 
To jeden z gatunków najchętniej 
wybieranych przez działkowców. 
Coraz częściej hoduje się je także 

W ostatnich dwóch 
sezonach obserwujemy 

duży wzrost zainteresowania 
nasionami EKO oraz BIO. 
Klienci są dużo bardziej 
świadomi tego, co i jak 

jedzą, dlatego coraz więcej 
producentów decyduje 

się wprowadzić do swojej 
oferty ekoprodukty
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Kanały zaopatrzenia

Andrzej Hornowski
starszy specjalista w Dziale Zaopatrzenia i Zbytu

TORSEED – PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA 

W firmie Torseed przewidujemy utrzymanie popytu na nasiona 
na obecnym poziomie. Zmiany mogą dotyczyć kanałów 
zaopatrzenia. W Przedsiębiorstwie Nasiennictwa Ogrodniczego 

i Szkółkarstwa w Toruniu analizujemy potrzeby klientów i trendy na rynku europejskim. 
Hodowcy dbają o utrzymanie w ofercie odmian, które są smaczne, tolerancyjne na 
choroby, zawierają duże ilości związków bioaktywnych. Przykładem takiej odmiany jest 
biały burak ćwikłowy ‘Śnieżna Kula’. Odmianę tę poznali już konsumenci we Francji, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech, w Niemczech i Danii. Ostatnio nasiona na obsianie 100 
hektarów zakupiła firma z Ukrainy. Biały burak ćwikłowy jest badany w kilku ośrodkach 
naukowych oraz testowany w wielu przetwórniach pod kątem przydatności do 
mrożenia, marynowania, robienia suszu, soków, chipsów i sałatek wielowarzywnych.    

na balkonach i parapetach. Główną zaletą po-
midorów poza walorami smakowymi jest fakt, 
że można je wykorzystać zarówno do bezpo-
średniej konsumpcji – jako składnik sałatek 
– jak i do przetworów. – W nadchodzącym se-
zonie rozszerzymy ofertę o 3 nowe odmiany 
pomidorów cherry: Black Cherry, Malinowy 
Kapturek i Figiel. Są to pomidory gruntowe, 
wysokie, smaczne i plenne. Zapowiadamy tak-
że powrót pomidora Lolek, znanego z bardzo 
długiego okresu przechowywania po zbiorach, 

intensywnie wybarwionego miąższu oraz żół-
to-pomarańczowej skórki – mówi Alina Szy-
prowska. Nowe odmiany pomidorów wpro-
wadza także do swojej oferty firma Torseed 
z Torunia. – W naszej ofercie znajdzie się 
pomidor malinowy Zorza Toruńska – wcze-
sna odmiana o smacznych i mięsistych owo-
cach – oraz pomidor Tolek, o intensywnym 
smaku i aromacie, którego można obierać ze 
skórki bez konieczności parzenia – mówi An-
drzej Hornowski, starszy specjalista w Dziale 



Odświeżenie

Agnieszka Sudoł
dyrektor handlowa

PNOS 

Coraz częściej przydomowe trawniki przekształcane są 
w ogródki warzywne. Każdy chciałby wiedzieć co je i zrywać 
świeże, zdrowe warzywa, zioła, owoce we własnym ogrodzie. 

Trend nabiera siły, a razem z nim sklepy ogrodnicze oferujące nasiona. Liczy się 
jakość i tutaj wygrywają te podmioty, które decydują się pójść drogą najlepszej 
jakości produktów i doradztwa handlowego. Kluczem jest nie tylko dobry pomysł na 
produkt, ale wsłuchanie się w potrzeby rynku i dostosowanie produktu do wymagań 
konsumentów. Miniony rok udowodnił, że moda istnieje również w branży nasiennej. 
Kreowanie trendów to domena PNOS w Ożarowie Mazowieckim, seria Ogrodowa 
Apteka zwyciężyła w kategorii KreatorGarden Trendów podczas poznańskich targów 
Gardenia 2016. Nasiona roślin miododajnych PNOS kończą rok 2016 i jednocześnie 
zaczynają kolejny już jako hit sprzedaży. PNOS posiada ponad 130 odmian własnych 
warzyw, cieszących się uznaniem klientów. Oferujemy ponad 1400 pozycji nasion 
warzyw, kwiatów, ziół. Na sezon 2016/2017 wprowadziliśmy nowe programy nasienne: 
Nasiona otoczkowane, Nasiona kwiatów miododajnych, serie nasion na kiełki, zioła, 
kwiaty, a Nasiona na taśmie otrzymały nowy layout graficzny. Rozszerzyliśmy asortyment 
w poszczególnych programach. Klipsy do roślin i kiełkownice to uzupełnienie 
asortymentu. Szeroka, dostosowana do wymagań klienta oferta, wspierana przez 
działania handlowe i marketingowe to propozycja PNOS na sezon 2016/2017.   

Zaopatrzenia i Zbytu w firmie Tor-
seed. Nowości są siłą napędową 
w kategorii nasion, dlatego także 
pozostali producenci nie zamierzają 
odpoczywać. – Co roku poszerzamy 

ofertę o nowe odmiany warzyw 
i roślin ozdobnych. W ubiegłym 
dużym zainteresowaniem cieszyły 

się nasiona pomidorów Buffaloste-
ack F1 i Tutti Frutti F1 oraz zioła 
z serii Miniogródek z podłożem ko-
kosowym. Na sezon 2017 przygo-
towaliśmy nowe produkty z myślą 
o najbardziej wymagających klien-
tach, jak i konsumentach, którzy 
rozpoczynają dopiero przygodę 
z własną uprawą. Wprowadzamy 
serię PROFI, która zawiera 30 po-
zycji odmian warzyw do tej pory 
dostępnych dla profesjonalistów. 
Seria ta jest dedykowana konese-
rom dobrego smaku i wyrafino-
wanej uprawy. Z kolei dzięki in-
nowacyjnej serii „Łatwy wysiew” 
stworzenie własnej uprawy będzie 
nadzwyczaj proste – zadaniu temu 
podoła każdy, nawet poczatkują-
cy ogrodnik. Opakowanie ma bo-
wiem wygodną formę lejku, a na-
siona znajdują się w blistrze. Wy-
starczy odciąć nożyczkami koń-
cówkę opakowania i delikatnie 
nim potrząsając, umieścić nasiona 
w podłożu. Ryflowana powierzch-
nia blistra umożliwia kontrolowane 
wysianie poszczególnych ziarenek 
do gruntu. Eliminujemy sytuację, 
kiedy cała zawartość opakowania 
wysypuje się naraz – wyjaśnia Vio-
letta Ratajczak. 

W poprzednim sezonie 
bardzo dużą popularnością 

cieszyła się hobbystyczna 
uprawa pomidorów. 
To jeden z gatunków 

najchętniej wybieranych 
przez działkowców. 

Coraz częściej hoduje się 
je także na balkonach 

i parapetach
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W rzeczywistości z 7 przed- 
siębiorstw, w których 
kiedyś pracowałem 

przed założeniem własnej firmy,  
5 już nie istnieje! Dlaczego obecnie 
jest mniej producentów materiału 
szkółkarskiego niż przed 40 laty? 
Odpowiedź nie jest prosta, a na 
taki stan rzeczy złożyło się wiele 
czynników. Niektóre szkółki prze-
stały istnieć, ponieważ ich właści-
ciele przeszli na emeryturę, a nikt 
po nich nie dziedziczy firmy, inne 
zostały zlikwidowane ze względu 

na niską produktywność, wynika-
jącą z nieprzystosowania do zmie-
niającego się rynku.

W ostatnich latach na branżę 
szkółkarską negatywnie wpływały 
niektóre czynniki makroekonomicz-
ne, jak np. wskaźnik demograficzny, 
który pokazuje, że w Wielkiej Bryta-
nii społeczeństwo się starzeje. Cho-
ciaż początkowo wydawało się, że 
jest to dobra wiadomość dla handlu 
ogrodniczego, a co za tym idzie dla 
producentów materiału szkółkar-
skiego zaopatrujących detalistów, 

to jednak długoterminowa perspek-
tywa jest niepokojąca. W momen-
cie kiedy osoby obecnie powyżej 
50. roku życia przestaną kupować 
rośliny, nie ma młodszego pokole-
nia, które będzie kontynuowało ich 
zainteresowanie ogrodnictwem. 
Handlowcy twierdzą, że „jeśli teraz 
nie budzisz zainteresowania wśród 
30-latków, to twoja firma za 20 lat 
przestanie istnieć”.

Centra ogrodnicze zmagają się 
z większą konkurencją, niż miało to 
miejsce 40 lat temu. Kiedy zaczyna-
łem swoją pracę zawodową, wizyty 
i zakupy w centrach ogrodniczych 
stanowiły podstawową niedzielną 
rozrywkę. Obecnie przy możliwo-
ści zakupów przez całą dobę, 7 dni 
w tygodniu, konsumenci mają więk-
szy wybór i możliwości wydania pie-
niędzy. Dlatego od wielu lat obser-
wuje się wzrost sprzedaży produk-
tów z kategorii pozaogrodniczych. 
W centrach ogrodniczych pojawiła 
się gastronomia, która teraz gene-
ruje w wielu punktach ponad 25% 
całkowitej sprzedaży. Ta istotna 
zmiana spowodowała, że sprzedaż 
roślin spadła poniżej 20%. Ponad-
to na brytyjską branżę szkółkarską 
negatywnie wpłynęła konsolidacja 
punktów detalicznych. Wyevale, 
największa sieć sprzedaży ogrod-
niczej w Wielkiej Brytanii, ma am-
bitne plany ekspansji poprzez zakup 
i przejęcie niezależnych centrów 
ogrodniczych. Działania te powo-
dują zmniejszenie liczby klientów 
w szkółkach produkcyjnych. Kolej-
nym czynnikiem wpływającym na 
branżę szkółkarską jest wolumen 
importu do Wielkiej Brytanii. Pro-
ducenci roślin z kontynentu od wielu 
lat inwestują w chłonny rynek bry-
tyjski i rozwijają logistykę, w związ-
ku z czym obecnie więcej roślin jest 
importowanych do UK niż produko-
wanych przez krajowych szkółkarzy.

W ciągu trwającej już prawie 40 lat mojej kariery w brytyjskiej 
branży szkółkarskiej doszło do znaczących zmian w tym sektorze. 

Przede wszystkim zmniejszyła się liczba producentów materiału 
szkółkarskiego w porównaniu z rokiem 1977

Marketing roślin – praktyczne  
rozwiązania stosowane 

w Wielkiej Brytanii

TEKST: NEVILLE STEIN

74 HANDEL I MARKETING

Neville Stein, Ovation (EA) Ltd, konsultant ds. rozwoju przedsiębiorstwa w brytyjskiej branży 
szkółkarskiej
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Jak w obliczu tych znaczących 
zmian w branży szkółkarskiej, na-
zywanych także strukturalnymi, 
producenci mają wprowadzić do 
obiegu swoje produkty?

W celu rozwoju zrównoważone-
go rynku szkółkarze muszą brać 
pod uwagę to, czy ich firmy są „zo-
rientowane” na potrzeby rynku lub 
innymi słowy „co jest ich głównym 
celem”? Wielu komentatorów biz-
nesowych wskazuje na 4 główne 
kierunki rozwoju firmy, które są 
skoncentrowane na:
• produkcie (jego udoskonalaniu), 
• produkcji (poprawie procesów 

produkcyjnych), 
• sprzedaży (intensyfikacji działań 

sprzedażowych dotyczących pro-
duktów, na które może nie być 
zapotrzebowania), 

• rynku.  

Na portalu internetowym Busi-
ness Case Studies czytamy: „firma 
nastawiona na rynek to taka, która 
dostosowuje swoją działalność do 
produktów i usług, aby jak najlepiej 
spełnić potrzeby swoich klientów. 
Natomiast firma zorientowana na 
produkt jest skoncentrowana na tym 

produkcie, co wymaga umiejętności 
i wiedzy oraz inwestycji w działania 
go udoskonalające”.

Te firmy, które są zarządzane 
według założenia definicji rynku, 
stawiają potrzeby swoich klientów 
za główny cel swojej działalności – 
innymi słowy, dowiadują się, czego 
chcą ich klienci, a następnie to pro-
dukują. Określenie potrzeb klien-
tów i ich zaspokojenie jest o wie-
le łatwiejsze, niż produkowanie 
czegoś, czego nie chcą. Dlatego też 
istotne jest, aby w firmie wprowa-
dzić myślenie i działanie proryn-
kowe, czyli żeby głównym celem 
było zaspokajanie potrzeb klienta. 
Oznacza to również, że na poziomie 
branży musimy stworzyć instytu-
cje-jednostki wspierające handel, 
które ułatwią rozpowszechnianie 
informacji oraz będą identyfikowały 

trendy konsumenckie i zachowania 
sprzedażowe. Organizacje takie mogą 
również odgrywać istotną rolę w two-
rzeniu popytu i w znaczący sposób 
wpłynąć na wzrost sprzedaży ro-
ślin. Dobrym przykładem udanej 
kampanii promocyjnej jest prze-
prowadzona niedawno w Wielkiej 
Brytanii akcja Love Your Plot, której 
program skierowany do konsumen-
ta, zachęcał trzydziestolatków, aby 
odwiedzili po raz pierwszy lokalne 
centrum ogrodnicze. 

Jeśli więc chcemy zwiększyć sprze-
daż materiału szkółkarskiego klien-
tom docelowym, musimy zjednoczyć 
branżę i wspólnie działać w celu do-
brego zrozumienia i poznania ryn-
ku, a następnie rozpowszechnienia 
tej wiedzy. 

Na poziomie indywidualnej szkół-
ki jej właściciele powinni przede 

Określenie potrzeb klientów i ich zaspokojenie jest 
o wiele łatwiejsze, niż produkowanie czegoś, czego nie 
chcą. Dlatego też istotne jest, aby w firmie wprowadzić 
myślenie i działanie prorynkowe, czyli żeby głównym 
celem było zaspokajanie potrzeb klienta
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wszystkim sprawdzić, czy produku-
ją odpowiednie rośliny. W tym celu 
mogą użyć narzędzi służących do 
zarządzania jak np. określenia cyklu 
życia produktu (PLC), co pozwala 
stwierdzić, które grupy produktów 
sprzedają się lepiej, a które gorzej. 
Zastosowanie tego narzędzia pokaże, 
jak bardzo nieodzowne jest częste 
wprowadzanie nowych produktów 
w związku ze spadkiem sprzedaży 
starszych. Można także zastosować 
Growth Share Matrix z Boston Con-
sulting Group  do przeanalizowania 
wydajności w poszczególnych kate-
goriach produktowych. Narzędzie 
to w połączeniu z PLC pozwoli na 
identyfikację słabych grup w sprze-
daży i tych, w których istnieje duży 
potencjał rynkowy.

Po określeniu wymogów rynku, 
a następnie przeanalizowaniu wła-
snego portfela produktów może oka-
zać się, że istnieje między nimi roz-
dźwięk i że nowe produkty są pilnie 
potrzebne, jeśli potencjał rynku ma 
być zrealizowany. Znalezienie no-
wych roślin jest oparte na relacjach, 
które szkółkarze muszą rozwijać 

z hodowcami roślin i ich agenta-
mi, aby zapewnić ciekawą i pełną 
nowości ofertę klientom. W Wiel-
kiej Brytanii mamy duże zapotrze-
bowanie na nowości. Wielu szkół-
karzy twierdzi, że spada sprzedaż 
tradycyjnych gatunków krzewów, 
takich jak forsycja czy krzewuszka, 
podczas gdy kwitnie zainteresowa-
nie bardzo kolorowymi roślinami 
czy wręcz ich zestawami. Podobnie 
jak inni konsultanci, zgadzam się 
z obserwacją, że ludzie w Wielkiej 
Brytanii coraz mniej czasu poświę-
cają ogrodom, ich planowaniu czy 
pielęgnacji w weekendy. Bardziej 
skupiają się na urządzeniu proste-
go i łatwego w utrzymaniu ogrodu, 
który ma służyć do rozrywki i re-
laksu. Ciężka praca w ogrodzie nie 
wydaje się atrakcyjną propozycją, 
stąd powodzenie kampanii kon-
sumenckiej Love the Plot, której 
głównym celem jest pokazanie, jak 
zaadaptować przydomowy ogródek 
w miejsce lifestyle’owe.

Po zidentyfikowaniu asortymen-
tu, który mają produkować i ofero-
wać, szkółkarze powinni zwrócić 

uwagę na to, że opakowania czy 
etykiety roślin powinny być atrak-
cyjne dla konsumentów. Naturalnie 
oferowane rośliny muszą być świet-
nej jakości, ale żeby zainteresować 
nimi klientów, trzeba korzystać 
także z materiałów wspierających 
sprzedaż (tzw. POS – np. etykiet, 
opakowań, ulotek, broszur). Mate-
riały te pokazują, w jaki sposób ro-
ślinę można zastosować, jak i z czym 
zaaranżować w ogrodzie oraz przed-
stawiają jedną lub dwie zalety, np. 
długie kwitnienie. Głównym grze-
chem materiałów informacyjnych 
jest ich częste przeładowanie liczbą 
technicznych danych i wprowadzenie 
niezrozumiałego dla laika żargonu 
lub terminologii ogrodniczej. Infor-
macja na etykiecie czy opakowaniu 
powinna być prosta, łatwa do zro-
zumienia i przyciągająca wzrok, co 
zwiększy sprzedaż roślin.

Kiedy zostanie już określony od-
powiedni asortyment oraz dokona-
ny wybór materiałów prosprzeda-
żowych, następną rzeczą, na jaką 
trzeba zwrócić uwagę, jest to, w jaki 
sposób można pomóc detalistom 
sprzedać roślinę. Kiedy byłem na-
stolatkiem, mój ojciec pracował dla 
firmy Wander, która produkowała 
napój o nazwie Ovaltine, sprzeda-
wany do supermarketów. Zaanga-
żowany był w promocję sprzedaży. 
Nowatorska kampania koncentro-
wała się wokół słynnego boksera 
Mohammeda Ali, który odwiedzał 
supermarkety i podpisywał puszki 
Ovaltine. Jest to przykład wsparcia 
sprzedaży detalicznej przez produ-
centa. Wkład w zwiększenie sprze-
daży powinien obejmować oprócz 
produkcji wysokiej jakości roślin 
materiałów informacyjnych i pro-
mocyjnych także zaangażowanie 
w promocje sklepowe. Innym sku-
tecznym sposobem na zwiększenie 
sprzedaży materiału szkółkarskiego 
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w Wielkiej Brytanii jest współpraca 
z mediami ogrodniczymi. Dzien-
nikarze zawsze szukają nowych, 
ciekawych produktów lub infor-
macji (relacji) i szkółkarze mogą to 
wykorzystać przedstawiając swo-
je nowości mediom branżowym. 
Kiedy ludzie przeczytają o danym 
produkcie lub zobaczą go na ekra-
nie telewizora, to pojadą po niego 
do lokalnego centrum ogrodnicze-
go. W Wielkiej Brytanii organizo-
wane jest coroczne wydarzenie 
w mediach ogrodniczych, podczas 
którego dostawcy do handlu deta-
licznego mają okazję przedstawić 
swoje produkty. Podobnie wysta-
wy i targi, które są ukierunkowane 
na sprzedaż detaliczną, są również 
opłacalnym sposobem do zaprezen-
towania swoich nowych produktów.

Marketing w szkółkarstwie od 
1977 r., kiedy to zaczynałem karierę 
w sprzedaży roślin, zmienił się i stał 
bardziej profesjonalny. Ale co z przy-
szłością? Trudno przewidzieć. Z pew-
nością istnieją ogromne możliwości 
przekonania tych, którzy jeszcze nie 
kupują roślin, do ich nabywania. Jed-
nocześnie musimy dopilnować, żeby 
zieleń publiczna była doceniana przez 
samorządy i władze lokalne, a ogrod-
nictwo znalazło się w programie 

szkolnym, rozwijając zainteresowanie 
dzieci sadzeniem i pielęgnacją roślin. 

Jestem optymistą co do przyszło-
ści branży szkółkarskiej. Przecież 
każda roślina w naszym otoczeniu, 
która została zasadzona rękami lu-
dzi, została wyprodukowana przez 
szkółkarzy! Po prostu musimy sa-
dzić więcej roślin! 

Materiał z Konferencji Szkółkarstwo 
– Perspektywy Rozwoju
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Na poziomie indywidualnej szkółki jej właściciele powinni przede 
wszystkim sprawdzić, czy produkują odpowiednie rośliny. W tym 
celu mogą użyć narzędzi służących do zarządzania, jak  
np. określenia cyklu życia produktu (PLC), co pozwala stwierdzić, 
które grupy produktów sprzedają się lepiej, a które gorzej



W ofercie firmy Chomik  
klienci znajdą  produk-
ty niezbędne do uprawy 

i pielęgnacji roślin w domu i ogro-
dzie – począwszy od doniczek 
i osłonek, poprzez tyczki i mate-
riały do budowy konstrukcji ogro-
dowych, skończywszy na środkach 
ochrony roślin przed szkodnikami. 
Warto wspomnieć także o nowo-
ściach w ozdobach świątecznych, 

które firma pokaże na Targach Pro-
duktów Świątecznych i Okazjonal-
nych Special Days. 

PRZETWORY –  
NA ZDROWIE!

Dobre przetwory wymagają 
dwóch składników: zdrowych 
owoców i odpowiedniego naczy-
nia. Firma Chomik oferuje wielo-
funkcyjne szklane słoje i beczki na 
wino, kapustę kiszoną czy ogórki 
kiszone. Zaletą tych produktów 
jest możliwość szczelnego, her-
metycznego zamknięcia naczynia. 
Firma ma w swojej ofercie naczynia 
w wielu rozmiarach. Słoje i beczki 
to jednak tylko wstęp. Nowością 

są szklane butle, butelki i balony 
w wiklinowym oplocie do domo-
wej produkcji wina, galony, karafki 
i ozdobne butelki do estetyczne-
go wyeksponowania wina, słoje 
i słoiki do innych zapraw, beczuł-
ki i naczynia z kranikiem – oferta 
firmy Chomik przeznaczona jest 
dla wszystkich miłośników prze-
twórstwa i winiarstwa, którzy po-
szukują szerokiego asortymentu 
i produktów dobrej jakości. 

ESTETYCZNY  
I ZADBANY OGRÓD

Wielkimi krokami zbliża się se-
zon prac w ogrodzie. Firma Cho-
mik posiada w ofercie komplek-
sowy wybór narzędzi i wszelkich 
niezbędnych akcesoriów: tyczki, 

Firma Chomik, istniejąca na rynku od 23 lat, znana z wysokiej jakości 
akcesoriów do przetwórstwa, w tym roku zaskoczy klientów nowymi 

produktami z linii Garden Line

Ogrodowe nowości 
od firmy Chomik

TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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podpory, pergole, systemy nawad-
niające, narzędzia, pułapki na 
szkodniki, osłonki na doniczki… 
Metalowe pergole z florystyczny-
mi wzorami będą doskonałą ozdo-
bą ogrodu czy tarasu, plastikowe 
płotki i obrzeża zabezpieczą rośli-
ny przed przypadkowym skosze-
niem, całości dopełniają komplety 
do własnych konstrukcji ogrodo-
wych. Nawadnianie? Szeroki wy-
bór pistoletów, przyłączy, węże 
samonawadniające, spryskiwacze 
czy zraszacze pozwolą na dokład-
ne podlanie roślin. Również mi-
łośnicy przesadzania znajdą coś 
dla siebie. Narzędzia i akcesoria 
do wysiewu są wykonane z wy-
trzymałych materiałów. W ofercie 
firmy są także ceramiczne osłon-
ki i emaliowane donice o prostych 
i modnych kształtach, oszczędne 

w zdobnictwie, o stonowanych bar-
wach – zarówno do wewnątrz, jak 
i na zewnątrz. Trwałość, estetyka, 
dobre wykonanie – to podstawowe 
zalety serii Garden Line. 

WYPOCZYNEK 
W OGRODZIE

Nadchodzi wiosna i lato – prze-
dłużające się i coraz cieplejsze dni 
będą dla wielu z nas okazją do wy-
poczynku w ogrodzie. Jak grillować 
bez wygodnych krzeseł i odpowied-
niego stołu? Firma Chomik znalazła 
na to swoje rozwiązanie i wprowadza 
do oferty na 2017 meble ogrodowe. 
Zestaw mebli ogrodowych Rattan – 
sofa, 2 fotele i stolik – są zrobione 
z rattanu, naturalnego materiału, 
i metalu. Łączą w sobie estetykę 
i wytrzymałość. Neutralne kolory, 
brąz i biel, doskonale ozdobią ogród. 

Inną propozycją jest zestaw mebli 
ogrodowych z drewna (4 krzesła 
i stół). Zarówno stół, jak i krzesła 
są składane, zatem przechowywa-
nie nie będzie żadnym problemem. 
Drewno zawsze dobrze komponuje 
się z naturą ogrodu. Meble ogrodo-
we od firmy Chomik to dobry wy-
bór na lata. 

Jak co roku firma Chomik za-
prezentuje swoje produkty podczas 
targów Gardenia. Dwa stoiska w ha-
lach 5 i 6a będą doskonałą okazją 
do zapoznania się z nowościami 
oraz owocnych rozmów bizneso-
wych z przedstawicielami firmy.  

Chomik S.J.  
ul. Cegielniana 875,  32-420 Gdów,  
tel.: (+48)12 251 40 27,  
fax.: (+48)12 251 40 29,
e-mail: chomik@chomik.pl
www. chomik.pl

79WARTO WIEDZIEĆ



Agrosimex otwiera rok 
2017 mocnym uderze-
niem. Asortyment mar-

ki „Twój Ogród” poszerza się 
o kilkanaście nowych produk-
tów. Nowości, w dużej mierze 
oparte na rozwiązaniach natu-
ralnych, pozwolą firmie zdobyć 
nowych klientów i umocnić po-
zycję na rynku. 

KAPSUŁKI
Agrosimex wpro-

wadza na rynek innowacyj-
ne kapsułki InsectiCaps – wspo-
magające zwalczanie szkodników 
i FungiCaps – do wsparcia walki 
przeciw grzybom. Żelowa po-
włoka po umieszczeniu w podło-
żu powoli uwalnia swoją zawar-
tość pod wpływem wilgoci. Poza 

wydłużonym okre-
sem działania atutem 

produktu jest możliwość zasto-
sowania go zarówno wewnątrz 
mieszkania, jak i na zewnątrz. 
Estetyka, proste i bezpieczne 
dawkowanie, czytelne opakowa-
nie – to podstawa nowego pro-
duktu Agrosimexu. 

ROSAHUMUS…
Znacznemu powiększeniu ule-

gła rodzina nawozów Rosahumus. 
W ubiegłym sezonie klienci mo-
gli stosować, obok już popularnej 
wersji proszkowej, także płynną 
formę nawozu. Rok 2017 przy-
nosi nowości w postaci nawozu 
w sprayu, dwukomorowych jed-
norazowych aplikatorów i uni-
wersalnego podłoża ogrodni-
czego. Pierwszy produkt posiada  
5 odmian: do roślin kwitnących, 
storczyków, owoców, warzyw oraz 
Rosahumus Power, który oprócz 
wydajnych kwasów humusowych 
z leonardytów zawiera również 
mikroelementy, które uzupełnia-
ją składniki odżywcze w rośli-
nie. Wygoda użycia – wystarczy 

Na nowy sezon firma Agrosimex przygotowała dużo nowości. Seria 
„Twój Ogród” znacznie poszerza swój asortyment: obok produktów 

pochodzenia naturalnego w ofercie znajdą się także 
innowacyjne środki ochrony roślin – w większości 

naturalne – oraz innowacyjne nawozy

„Twój Ogród” 
w Twoim domu i ogrodzie

TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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spryskać roślinę lub podłoże – 
skład oraz atrakcyjna forma na-
wozu z pewnością przyciągną 
nowych użytkowników. Uwagę 
klienta zwrócą także aplikatory 
Rosahumus Duo, przeznaczone 
do storczyków oraz roślin kwit-
nących i zielonych. Dwie komo-
ry zawierają kolorową odżywkę 
– w zależności od przeznaczenia 
różową, czerwoną bądź zieloną 
– oraz czarny roztwór Rosahu-
musu, regenerującego podłoże. 
Zaletą aplikatora jest stopniowe 
uwalnianie zawartości, co pozwa-
la klientom zaoszczędzić czas 
i pieniądze – czy można chcieć 
więcej? Również nowe podłoże, 

zawierające nawóz startowy Mi-
crostar PZ, oszczędza czas klienta. 
Roślina szybciej otrzyma komplet 
niezbędnych składników, dzięki 
czemu wyrośnie silna i zdrowa. 

PREPARATY EKO
Wśród klientów rośnie zapo-

trzebowanie na naturalne i eko-
logiczne środki ochrony roślin. 
Agrosimex wychodzi naprzeciw 
tym potrzebom. Armicarb, za-
wierający naturalną substancję 
aktywną, zwalcza parcha jabłoni 
i mączniaka prawdziwego. Można 
go stosować w walce z chorobami 
pomidora, ogórka, bakłażana, dyni 
i roślin jagodowych. Naturalny 

skład gwarantuje brak pozosta-
łości w roślinie i krótką karen-
cję, dzięki czemu klienci mogą 
się cieszyć zdrowymi owocami 
i warzywami. Z kolei preparat 
Beloukha to herbicyd o działaniu 
totalnym. Wytwarzany jest z ole-
jów roślinnych i działa poprzez 
usunięcie woskowej warstwy na 
liściach rośliny (nie działa po-
przez wniknięcie w roślinę). Do 
oferty powróciła także Zeba – na-
turalny hydrożel na bazie skrobi 
kukurydzianej. Po zmieszaniu 
z glebą tworzy magazyn wodny 
dla roślin. Klienci mogą je rza-
dziej podlewać, a one lżej zniosą 
nawet suszę. 
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ROŚLINA CZY 
ŚWIĄTECZNY GADŻET? 

Większość wystawców demon-
strowała rośliny w doniczkach – 
w asortymencie, którego bogac-
two było, jak zwykle w Aalsmeer, 

imponujące. Ze względu na ter-
min, w jakim odbywa się impre-
za – listopad – pojawiło się wiele 
produktów bożonarodzeniowych, 
sposobów podania roślin czynią-
cych z nich raczej świąteczny ga-
dżet niż „zwykłą”, długotrwałą 
ozdobę wnętrza. 

Najbardziej spektakularnym, 
nowym konceptem z tego seg-
mentu był Xwish®. Pod tą nazwą 
ukrywa się doniczkowa eszeweria 
(Echeveria) ‘Miranda’ – sukulent 
„przebrany” za błyszczącą bombkę 

i opakowany w charakterystyczny 
sposób dla choinkowych akceso-
riów, a pozycjonowany na rynku 
jako okolicznościowy podarunek 
bądź dekoracja stołu. Twórcą tego 
pomysłu jest holenderska firma 
Amigo Plant, która posiada 14 ha 
upraw sukulentów. Jej dyrektor, 
Gerard N. M. van Langen tłuma-
czył, że przy tworzeniu koncepcji 
Xwish® chodziło o to, by jak najle-
piej włączyć kwiaciarskie produkty 
(na które popyt przed świętami jest 
znikomy) do grupy towarów typo-
wo bożonarodzeniowych. Jak bo-
wiem wiadomo, grudzień i związane 
z nim celebrowane prawie na całym 
świecie święta, generują najwięk-
sze w ciągu roku wydatki. – Boże 
Narodzenie przestało być okresem 
dostatecznie stymulującym sprze-
daż roślin ozdobnych. Jeśli chce się 
rzeczywiście wzbudzić na nie popyt, 
trzeba przekształcić je w typowy, 
pasujący do tej okazji i rynkowego 
ożywienia gadżet – argumentował 
van Langen. Eszewerie w niewiel-
kich doniczkach powleczono więc 
farbami w kolorach złotym, srebr-
nym oraz czerwonym i umieszczo-
no wewnątrz szklanych bombek. 
Przeznaczono je do sprzedaży m.in. 
w supermarketach, ale tych z wyż-
szej półki. Pomimo wpasowania 

Targi w Aalsmeer to źródło różnych inspiracji
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Targi Royal FloraHolland Trade Fair Aalsmeer, których ostatnia edycja odbyła się 
na początku listopada ub.r. w Holandii, organizowane są na terenie największej 

na świecie giełdy roślin ozdobnych w Aalsmeer. Stanowią więc znakomity 
przegląd asortymentu oferowanego  na dyktującej globalne trendy aukcji 

i tego, co dzieje się na międzynarodowym rynku. Lejtmotywem wydarzenia 
było hasło The Future is NOW! – „Przyszłość dzieje się TERAZ!”, które podkreślało 
innowacyjność pokazywanych roślin i koncepcji marketingowych. Prezentacje 
dostarczały także informacji o modach na najbliższe sezony i zwracały uwagę 

na ogólne kierunki przemian dokonujących się w naszej branży

TEKST I ZDJĘCIA: ALICJA CECOT

Trendy prosto 
z Aalsmeer 



towaru w okres sprzedaży i kon-
sumpcji bożonarodzeniowej, po-
malowane rośliny mają gwarancję 
rocznej trwałości – a przesadzone 
do większych doniczek i prawidło-
wo pielęgnowane mogą być wielo-
letnią, zieloną ozdobą domu lub 
biura, jak zapewniał Gerard.   

Pod koniec roku podobnie – czyli 
okolicznościowo, bożonarodzenio-
wo – pozycjonowana jest egzotycz-
na roślina, która przypomina cho-
inkę; w przeciwieństwie do esze-
werii – bez dodatkowych zabiegów. 
Adenanthos ‘Chris Tal’, bo o nim 
mowa, wywodzi się z Australii, 

a na europejski rynek dostarcza-
ny jest przez izraelską firmę Nir 
Nursery, we współpracy z włoskim 
gospodarstwem Cairo & Dou- 
tcher. Jako „choinki” oferuje się 
formowane okazy w pojemnikach 
o średnicy przeważnie do 20 cm.     

OKOLICZNOŚCIOWO 
– Z SERCEM

Od wielu już lat z okazji Święta 
Zakochanych wkracza na między-
narodowy rynek Hoya kerrii – po-
dana w charakterystyczny sposób. 
Wykorzystuje się sercowate liście 
tego pnącza, ukorzenione pojedyn-
czo w małych doniczkach, często 
czerwonego koloru i sprzedaje  
14 lutego jako oryginalny prezent. 
Raz po raz pojawiają się jednak 
nowsze wersje walentynkowej hoi, 

Xwish®, czyli doniczkowe eszewerie jako ozdoby świąteczne
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Ogrodowe fascynacje

Produkty Kiepenkerl, 
dzięki swojej doskonałej 

niemieckiej jakości, 
sprostają nawet 

najwyższym wymaganiom.

Oferujemy szeroki  
asortyment:

•  CEBUL KWIATOWYCH
•  MIESZANEK  

NASION TRAW
•  NASION KWIATÓW 

I WARZYW
• GOTOWYCH ROŚLIN

TARGI 
„GARDENIA”

Pawilon 5, 
stoisko 102

Bruno Nebelung GmbH, 
Freckenhorster Straße 32, 48351 Everswinkel, Niemcy;  

Przedstawiciel handlowy: Wojciech Bartnicki, tel. 604 628 401; bartnicki@nebelung.de
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np. z malunkami lub napisami na 
liściach. W Aalsmeer swoją koncep-
cję pod markową nazwą Message 
Printz® przedstawiła holenderska 
firma Van der Arend, która oprócz 

oczywistego napisu „I love you” na 
liściu, proponuje okolicznościowy 
liścik (kopertka jest dodatkiem do 
rośliny w doniczce, której wierzch 
wyłożono włóknem kokosowym).  

CEBULE KWIATOWE – 
WYGODA, ZABAWA, 
DESIGN

Liv in Wax® to nazwa nowego 
konceptu, wprowadzonego na 
rynek przez holenderską firmę 
WBD. Idea nawiązuje do istnieją-
cej już wcześniej w międzynaro-
dowym obrocie, innej koncepcji, 
pod nazwą Amaryllis Waxz (ce-
bule hipeastrum powleczone spe-
cjalnym woskiem, nadające się do 
uprawy domowej bez podlewania, 
a gwarantującej kwitnienie). Liv 
in Wax® dotyczy jednak hiacyn-
tów oraz narcyzów i cebul z po-
zostawionymi korzeniami, które 
również powleczone są woskiem, 
według opatentowanej technolo-
gii. Daje to dodatkowy efekt, tym 
bardziej, że wosk jest biały i ładnie 

Adenanthos ‘Chris Tal’, czyli niby-choinka

Produkty pod nazwą Message Printz®, czyli walentynkowa Hoya kerrii z „liścikiem" 

Tak kierowane są na rynek detaliczny cebule narcyzów Liv in Wax®  

Cebula pokryta woskiem, do łatwej 
uprawy domowej, bez podlewania

W nowej koncepcji Liv in Wax® wosk 
naniesiono także na korzenie cebuli 
(hiacynta)
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kontrastuje z kolorowym, markowym opako-
waniem, w którym produkt kierowany jest 
na rynek. Mark Warmerdam z przedsiębior-
stwa WBD informował, że sprzedaje ono 3 
odmiany hiacynta (białą, różową, niebieską) 
i jedną narcyza – o żółto-pomarańczowych 
kwiatach. Produkty te oferuje się od późnej 
jesieni, m.in. z przeznaczeniem na bożona-
rodzeniowy stół, do wczesnej wiosny, np. 
jako ozdoby wielkanocne.

   
JADALNE …KWIATY 

BloomBites® to z kolei zestawy roślin ra-
batowych, które sprzedawane są ze względu 
na jadalne kwiaty. Autorem koncepcji jest 
holenderskie gospodarstwo szklarniowe 
Vreugdenhil. Zajmuje się ono głównie pro-
dukcją rozsad warzyw dla profesjonalnych 
ogrodników, ale także ozdobnych roślin 

sezonowych w doniczkach, m.in. chryzan-
tem dla supermarketów oraz miniaturowych 
warzyw do uprawy domowej – pod marką 
Pick-&-Joy®. Od 2016 r. firma Vreugdenhil 
oferuje też BloomBites®. Jak podał repre-
zentujący ją Micheal Voskamp, w ubiegłym 
sezonie wiosenno-letnim sprzedano 1,5 mln  
roślin rabatowych z jadalnymi kwiatami, 
z sześciu następujących rodzajów: aksamitka, 
begonia, fiołek („bratek”), goździk, nagietek 
i nasturcja. Dodał, że produkcja ta podlega 
ścisłym reżimom sanitarnym i prowadzo-
na jest zgodnie z zasadami holenderskiego 
systemu MPS „A”, certyfikującego uprawę 
przyjazną środowisku. 

WEDŁUG AKTUALNEJ MODY
Fundacja JustChrys, która działa w imie-

niu hodowców oraz producentów chryzantem 

Od wielu już lat z okazji Dnia Zakochanych wkracza 
na międzynarodowy rynek Hoya kerrii – podana 
w charakterystyczny sposób. Wykorzystuje się sercowate 
liście tego pnącza, ukorzenione pojedynczo w małych 
doniczkach, często czerwonego koloru i sprzedawane  
14 lutego jako oryginalny prezent

BloomBites® - rośliny rabatowe o jadalnych 
kwiatach

Sposób na odświeżenie wizerunku 
chryzantemy
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www.cdn-nawozy.pl
PPHU „CDN”   

ul. Zębcowska 5, 63-421 Janków Przygodzki
tel. 62 738 26 81, tel./faks 62 738 27 93

Dostępny 
w postaci sypkiej 
i granulowanej  

Dostępny 

Jedyny producent
SUSZU Z OBORNIKÓW

w Polsce  



z Holandii i dzięki ich pienią-
dzom, zademonstrowała m.in. 
nowoczesne dekoracje z tych 
kwiatów na 4 pory roku. Geert 
Maas, reprezentujący JustChrys, 
zwrócił uwagę na modny w 2017 r.  
kolor niebieski, który zastoso-
wano w kompozycjach służą-
cych odświeżeniu wizerunku 
chryzantem i uczynieniu z nich 
kwiatów uniwersalnych. Wśród 
propozycji promowanych przez 
fundację znalazły się też pro-
ste, tanie produkty, które mają 

przemówić do młodych odbior-
ców, a przynajmniej użytkowni-
ków mediów społecznościowych, 
wykorzystujące 1 kwiat i więk-
szy od niego „wazon” w kształ-
cie charakterystycznego, nie-
bieskiego „f”. Pomyślano rów-
nież o coraz ważniejszej grupie 
klientów dbających o ochronę 
środowiska i ceniących opako-
wania lub naczynia z recyklin-
gu, z którymi także pożeniono 
tradycyjne kwiaty, by uwspół-
cześnić ich „image”. 

ZRÓB TO SAM
Stoisko JustChrys zawierało też 

pomysły z serii „Do It Yourself”. 
Dotyczyły one kilku opracowa-
nych przez stylistów kompozycji, 
przydatnych na okolicznościowy 
prezent, do których wszystkie po-
trzebne składniki przygotowano 
w papierowej torbie z instrukcją 
i zdjęciem aranżacji, jaką ma się 
zrobić własnoręcznie. Torbom po-
wieszonym w sklepie DIY towa-
rzyszyć mają – jako wzór – gotowe 
kompozycje, a dodatkową zachętą 
dla klientów powinny być, wyświe-
tlane na ekranie monitora filmy, 
które pokazują krok po kroku wy-
konywanie poszczególnych prac.

Do grupy nowych pomysłów pt. 
„zrób to sam” należy też niewątpli-
wie koncepcja Yourchid. Pochodzi 
ona z holenderskiej firmy Ter Laak 
Orchids, produkującej storczyki 
z rodzaju falenopsis (Phalaenopsis) Do grupy nowych pomysłów pt. „zrób to sam” 

należy  niewątpliwie koncepcja Yourchid. 
Pochodzi ona z holenderskiej firmy Ter Laak 
Orchids, produkującej storczyki z rodzaju 
falenopsis (Phalaenopsis) na masową skalę. 
Polega na oferowaniu półproduktu, z którego 
finalny odbiorca ma samodzielnie – w ciągu 
12 tygodni – „wyprowadzić” kwitnącą roślinę

Torba ze składnikami pokazanej pod nią kompozycji z chryzantem, eksponowana w sklepie DIY 
oraz ekran monitora, na którym wyświetlany jest film instruujący, jak wykonać tę aranżację   

Storczyk z akcesoriami pozwalającymi własnoręcznie 
uformować roślinę, która ma zakwitnąć za 3 miesiące  
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na masową skalę. Polega na oferowaniu pół-
produktu, z którego finalny odbiorca ma sa-
modzielnie – w ciągu 12 tygodni – „wyprowa-
dzić” kwitnącą roślinę. Zestaw sprzedawany 
w poręcznym opakowaniu zawiera niezbędne 
w uprawie tych storczyków podpórki i klipsy 

Wciąż niezwykle popularne 
są „wertykalne ogrody” 

– często montowane 
w biurach, szczególnie 

w pomieszczeniach 
reprezentacyjnych, gdzie 

należy wywołać pozytywne 
skojarzenia u klientów 

odwiedzających daną 
firmę. Miniogrody tego typu 
lansowane są również wśród 
zwykłych miłośników zieleni 

i zdrowego stylu życia, do 
którego warto włączyć 

rośliny doniczkowe

– z ich użyciem można nadać pędom różne 
kształty, wykazując się przy okazji kreatyw-
nością i czerpiąc przyjemność z samodzielnej 
„produkcji” kwitnącej orchidei. 

ZIELONE ŚCIANY
Wciąż niezwykle popularne są „wertykalne 

ogrody” – często montowane w biurach, szcze-
gólnie w pomieszczeniach reprezentacyjnych, 
gdzie należy wywołać pozytywne skojarze-
nia u klientów odwiedzających daną firmę. 
Miniogrody tego typu lansowane są również 
wśród zwykłych miłośników zieleni i zdro-
wego stylu życia, do którego warto włączyć 
rośliny doniczkowe. Jedną z wielu koncepcji 
marketingowych dotyczących tego segmentu 
rynku jest Decoase. To zestaw sześciu różnych 
roślin doniczkowych, np. paproci, w nadającej 
się do powieszenia, trwałej (zabezpieczonej 
przed przemakaniem), tekturowej palecie, 
dzięki której można łatwo stworzyć werty-
kalny ogródek w niewielkim nawet wnętrzu. 
Zestaw nie zawiera systemu nawadniania – 
aby podlać rośliny, wyjmuje się je z otworów, 
a następnie wkłada z powrotem, jak do po-
wszechnie używanej w obrocie ogrodniczym 
palety transportowo-uprawowej. Można też 
dowolnie wymieniać i komponować gatun-
ki oraz odmiany. 

Rozwija się moda na wertykalne ogrody we 
wnętrzach

Prosty sposób na „zieloną ściankę" 
w pokoju - koncepcja pod nazwą 
Decoase 
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Projekt centrum ogrodni-
czego zrealizowany w West 
Bloomfield w  Michigan 

w USA składa się z dwóch naw 
o szerokości 9,60 m i wysokości 
ścian bocznych 4 m oraz nawy 
środkowej o szerokości 12,80 m  
i wysokości ścian 5 m. Front na-
wy o szerokości 12,80 m stano-
wi wiatrołap o pow.131 m². Cał-
kowita powierzchnia obiektu 
wynosi 2022 m². Dachy zosta-
ły pokryte szybami laminowa-
nymi, poliwęglanem oraz pły-
tami warstwowymi. Od stro-
ny frontowej w  celu podnie-
sienia estetyki całego obiektu 

zastosowano tzw. dachy koperto-
we. Dzięki temu placówka wyróż-
nia się i zachwyca atrakcyjnym 
oraz nowoczesnym wyglądem.  

– Jesteśmy bardzo elastyczni 
w dostosowywaniu projektu do 
oczekiwań klientów. Cały czas 
pokazujemy nasze inwestycje 
praktycznie z całego świata, żeby 
klienci mogli zobaczyć, jak róż-
norodne projekty realizujemy – 
podkreśla Henryk Kryszewski, 
reprezentant firmy Deforche. – 
W przypadku inwestycji w West 
Bloomfield w Michigan wybór 
dachów kopertowych jest droż-
szym rozwiązaniem, jednak coraz 
więcej inwestorów szuka nowych 
pomysłów, które pomogą im się 
wyróżnić. Architektura i wystrój 
sklepu mają bowiem niebagatelne 
znaczenie w sprzedaży i w możli-
wościach pozycjonowania firmy 
na rynku – dodaje. 

Deforche zapewnia kompleksową 
obsługę projektu, budowy i organi-
zacji centrum ogrodniczego „pod 
klucz”. Firma oferuje konstrukcje 
szklarniowe, łącznie z instalacja-
mi wewnętrznymi – wentylacją, 
ogrzewaniem, oświetleniem oraz 
dostarczaniem systemów sterowa-
nia. – Dostosowujemy konstrukcję 
do oczekiwań klienta, warunków 
zabudowy, lokalizacji i potencjału 
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Lekka przeszklona konstrukcja, atrakcyjny, nowoczesny wygląd oraz 
innowacyjne rozwiązania – to tylko kilka określeń, które wyróżniają 
centra ogrodnicze, zbudowane przez firmę Deforche. Dla inwestora 
z West Bloomfield w Michigan w USA firma zrealizowała oryginalny 

i niezwykle nowoczesny obiekt z tzw. dachami kopertowymi

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Deforche inspiruje

Centrum Ogrodnicze w West Bloomfield w Michigan 

W placówce zastosowano tzw. dachy kopertowe



Jesteśmy bardzo elastyczni w dostosowywaniu 
projektu do oczekiwań klientów. Cały czas 
pokazujemy nasze inwestycje praktycznie 
z całego świata, żeby klienci mogli zobaczyć, 
jak różnorodne projekty realizujemy – podkreśla 
Henryk Kryszewski, reprezentant firmy Deforche

finansowego odbiorców. Po osta-
tecznej akceptacji projektu obiekt 
produkowany jest w Belgii i trans-
portowany na miejsce budowy. Cały 
proces jego powstawania odbywa 

się w firmie Deforche, co ułatwia 
komunikację oraz przepływ infor-
macji, wpływając korzystnie na 
końcowy efekt – wyjaśnia Henryk 
Kryszewski. 

Całkowita powierzchnia obiektu wynosi 2022 m²Architektura i wystrój sklepu wpływają na wielkość sprzedaży

Placówka zachwyca atrakcyjnym oraz nowoczesnym wyglądem
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Okres świąteczny zawsze wią-
że się dla sprzedawców ze spo-
rym wyzwaniem logistycznym. 

– Staramy się podążać za najnowszymi 

Dekoracyjna 
wiosna

TEKST: KONRAD URBAŃSKI

Zbliżająca się wiosna oraz święta wielkanocne zawsze są dla 
producentów okazją do pokazania nowych produktów. Klienci 

zmęczeni zimą oczekują wówczas świeżych i kolorowych dekoracji. 
Jakie będą w tym roku hitami?

BELLDECO
KOLEKCJA WIOSENNA
Natura odegra w tym roku znaczącą rolę w aranżacji wnętrz. Jednym z kolorystycznych trendów na 2017 rok 
jest RAW COAST – surowe wybrzeże. Dominują tu kolory morskie: pełna paleta błękitów, zielenie, indygo oraz 
kolory ziemi: brązy i beże. W nawiązaniu do nowych trendów w Belldeco pojawiły się kolekcje: Fiore Blu, Sie-
na, Delia oraz Azzurro. Szklane wazony, ceramiczne doniczki, osłonki i dzbanki, metalowe lampiony z tych 
kolekcji sprawią, że wiosna zagości w naszych wnętrzach, zanim na drzewach pojawią się pierwsze pąki. 

Sugerowana cena detaliczna: Belldeco Delia Lampion walec A – 64 zł, Belldeco Fiore 
Blu Dzbanek – 50 zł, Belldeco Fiore Blu osłonka A – 98 zł, Siena Osłonka niska B – 112 zł 

www.belldeco.pl

DEKORPAP
ZAJĄCZKI   

Występują w kolekcji w dwóch wariantach kolorystycznych 
– bieli i szarości. Kokardki z dzwoneczkami nadają im wiel-
kanocnego charakteru. Dostępne w różnych rozmiarach 

i kształtach.

Sugerowana cena detaliczna:  
mniejszy – 8,50 zł, większy – 24 zł

www.dekorpap.pl
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HAGSEN
DONICE PARABOLE 
Połączenie estetyki i funkcjonalności. Umieszczony w donicach sys-
tem nawadniania zapewnia roślinom optymalne warunki wzrostu, 
zapobiegając przesuszeniu lub przelaniu bryły korzeniowej. Kolekcja 
składa się z donic o wysokości 590 mm, 490 mm, 340 mm, 315 mm 
oraz donic balkonowych o długości 620 mm i 520 mm. Produkty wy-
różnione znakiem Dobry Wzór 2015.

Sugerowana cena detaliczna:  
Parabole 315 mm – 68,98 zł

www.hagsen.pl

FORMA-CERAMIKA
OFERTA WIELKANOCNA   

W ofercie na Wielkanoc forma-ceramika.pl przygotowała klien-
tom na swojej stronie wiele produktów w wiosennych kolorach. Do-

stępne zarówno figury wielkanocne, jak i szeroka gama doniczek 
i osłonek. Odbiorcy mogą zamawiać szeroką kolekcję w spójnej 

kolorystyce.

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 39,90 zł (brutto)

forma-ceramika.pl

LAMELA
OSŁONKA HECA  

Modułowy produkt, z którego można tworzyć dowolne 
aranżacje. Idealna do ziół, kwiatów wiosennych, 

takich jak prymulki czy hiacynty oraz do kompozycji 
wielkanocnych. Dostępna w ośmiu kolorach i dwóch 

rozmiarach.

Sugerowana cena detaliczna: od 4 zł 

www.lamela.pl

trendami, towar sprowadzamy ze Szwecji, 
Holandii i Niemiec. Zakupy dekoracji wiel-
kanocnych robimy już we wrześniu – mówi 
Sławomir Majewski z Centrum Ogrodni-
czego Majewscy. Jakie ozdoby decydują się 
sprowadzać centra ogrodnicze? Głównie fi-
gurki, świece w kształcie zwierząt – sym-
boli świąt, wieńce i donice – obok prostych 
form doniczek, modne są także te przypo-
minające skorupki od jajek. Wybór jest bar-
dzo duży. 

Wśród kolorów dominować będą barwy 
pastelowe, ale nie krzykliwe – obok uni-
wersalnych szarości i bieli również zielenie 
czy różne odcienie fioletu, pomarańczowe-
go i żółtego. W tym sezonie na topie będzie 

także kolorystyka jak najbardziej zbliżona 
do naturalnej. 

Jakie dekoracje będą hitem sprzedaży? 
W zeszłym sezonie trendem była stylisty-
ka skandynawska, która dominowała także 
w dekoracjach świątecznych. Obecnie jej po-
pularność nie słabnie i nadal w modzie będą 
ozdoby z naturalnych materiałów, ale rok 2017 
może przynieść wiele niespodzianek. – Zale-
tą dekoracji na święta wielkanocne jest fakt, 
że mogą później służyć za część wyposażenia 
ogrodu. W zeszłym sezonie popularnością 
cieszyły się wiatraki i wiatraczki ogrodowe, 
co się będzie sprzedawać teraz – nie sposób 
przewidzieć, to zawsze jest wielka  niewiado-
ma – dodaje Sławomir Majewski. 



firmą hodowlano-nasienną za swój 
cel stawia hodowlę twórczą i zacho-
wawczą roślin warzywnych. Aby 
sprostać konkurencji, w ofercie 
posiada również dużą gamę na-
sion kwiatów i ziół.

Wśród ziół największym zain-
teresowaniem od lat cieszą się ba-
zylia, oregano i lubczyk. Od kilku 
sezonów zauważalny jest spadek 
sprzedaży kwiatów. Nie dotyczy 
on jednak nasion maciejki, astrów, 
bratków i aksamitek, bowiem te 
niezmiennie królują w tym seg-
mencie i nadal cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem klientów. 
– Zioła i kwiaty zajmują w naszej 
ofercie niemało miejsca, ale i tak 
największy wpływ na wyniki sprze-
daży mają nasiona warzyw. Z uwagi 
na to, że nowe pozycje zawsze bu-
dzą duże zainteresowanie konsu-
mentów, co roku w ofercie „Spójni” 
znajdują się nowe produkty własnej 

hodowli. W tym sezonie są to: ogó-
rek Agat F1, fasola zielonostrąkowa 
Batumi, rzodkiewka Salsa F1 oraz 
marchew Karmen F1. Najwięk-
szą dynamikę wzrostu sprzedaży 
w ostatnim sezonie zanotowaliśmy 

W tym roku „Spójnia” obchodzi 100-lecie swojej działalności. Firma 
wyróżnia się na rynku tym, że sprzedaje ponad 90% nasion własnych 
odmian. – Jest to w dzisiejszych czasach ewenement. Taka sytuacja 
jest możliwa tylko dlatego, że niemal wszystkie wyhodowane przez 
naszych hodowców odmiany szybko znajdują swoich odbiorców – 

mówi Aurelia Domina, kierownik marketingu w firmie „Spójnia”

Tajemnica 
sukcesu „Spójni”

Produkty „Spójni” za swą 
wysoką jakość były już 
niejednokrotnie nagra-

dzane. Firma bierze udział w pro-
jakościowych konkursach konsu-
menckich takich jak np. „Najlep-
sze w Polsce” czy „Jakość Roku – 
Wybór Polaków”. W tym drugim, 
oprócz audytu, pod uwagę bra-
ny był również sondaż przepro-
wadzony przez firmę Millward 
Brown. Certyfikaty projakościo-
we oraz Złote Medale dla poszcze-
gólnych produktów „Spójni” sta-
nowią potwierdzenie dobrze ob-
ranej strategii rozwoju hodowli 
i nasiennictwa w firmie oraz bu-
dują zaufanie do marki.

OFERTA SZYTA  
NA MIARĘ

Na przestrzeni lat „Spójnia” za-
wsze dbała o różnorodność i jakość 
produktów. Będąc strategiczną 
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w segmencie nasion dyniowatych 
i strączkowych – mówi Aurelia 
Domina, kierownik marketingu 
„Spójnia”. – Należy dodać, że nasza 
firma wyróżnia się na rynku tym, 
że sprzedaje ponad 90% własnych 
nasion. Jest to w dzisiejszych cza-
sach ewenement. Taka sytuacja jest 
możliwa tylko dlatego, że niemal 
wszystkie wyhodowane przez na-
szych hodowców odmiany szybko 
znajdują swoich odbiorców. Oprócz 
ciekawych cech fenotypowych od-
znaczają się również coraz większą 
plennością oraz odpornością na 
choroby i niekorzystne warunki 
środowiskowe – dodaje. 

Około 45% nasion jest kupowa-
nych przez działkowców, a 55% 
przez producentów – co jest kolej-
nym czynnikiem wyróżniającym 
„Spójnię” spośród innych firm ho-
dowlano-nasiennych. Mimo wiel-
kiej konkurencji firm zachodnich, 

spółka zajmuje wysokie miejsce na 
profesjonalnym rynku, sprzedając 
ponad 300 t nasion.

HODOWLA  
TO PODSTAWA

„Spójnia” gospodaruje na ob-
szarze 706 ha, z czego 680 ha to 
użytki rolne. Na potrzeby hodowli 
przeznaczony jest m.in. kompleks 
tunelowy o pow. ok 2 tys. m² oraz  
1 ha szklarni. Hodowlą w firmie zaj-
mują się hodowcy poszczególnych 
sekcji: sekcja roślin strączkowych 
–  hodowla grochu, fasoli, bobu, 
lędźwianu i soczewicy, korzenio-
wych – hodowla buraka, pietruszki 
i marchwi, cebulowych – hodowla 
cebuli i szczypiorku, dyniowatych 
– hodowla ogórka gruntowego i pod 
osłony. „Spójnia” prowadzi rów-
nież hodowlę rzodkiewki, sałaty 
i kopru. W pracach hodowlanych 
korzysta z najnowszych osiągnięć 
technologicznych oraz współpra-
cuje z instytutami i uczelniami na 
terenie całego kraju. Do realizacji 
swoich celów wykorzystuje dobrze 
wyposażone zaplecze laboratoryj-
ne. W laboratorium biotechnolo-
gicznym możliwe jest stosowanie 
zaawansowanych metod, takich 
jak krzyżowanie oddalone, kultury 
tkankowe, wytwarzanie roślin DH. 
Efektywną hodowlą odpornościową 
zajmuje się część fitopatologiczna. 
Komórka biochemiczna laborato-
rium pozwala uzyskać odmiany 
o wysokiej jakości przetwórczej 
i konsumpcyjnej. Działające w fir-
mie laboratorium oceny nasion 

posiada status laboratorium akre-
dytowanego z prawem wydawania 
świadectw wartości siewnej.

Oprócz wartości odmianowej 
ważna jest także jakość materia-
łu siewnego. Należy podkreślić, że 
materiał siewny w swej specyfice 
jest produktem żywym, podatnym 
na działanie warunków zewnętrz-
nych, dlatego do jego przechowy-
wania trzeba stworzyć optymalne 
warunki. Prócz typowych magazy-
nów nasiennych „Spójnia” posiada 
chłodnie do przechowywania nasion, 
które zdecydowanie wpływają na 
wydłużenie okresu, w którym ma-
teriał siewny utrzymuje najwyższe 
standardy jakościowe. Firma posiada 
dobrze wyposażone zaplecze tech-
niczne i wciąż inwestuje w sprzęt 
do czyszczenia nasion. – W tym 
roku uruchomiliśmy nowy separa-
tor fotooptyczny typu SmartSort. 
Sortownik ten wyposażony jest 
w najnowocześniejsze podzespoły, 
zastosowano w nim najnowsze roz-
wiązania z dziedziny algorytmów 
sortowania, dlatego potrafi bardzo 
precyzyjnie oddzielać nasiona ze 
względu na kolor. W tym momen-
cie czyszczenie nasion szczypiorku, 
cebuli, marchwi czy pietruszki nie 
jest już żadnym problemem. Zakup 
ten jeszcze bardziej poprawi jakość 
naszego materiału siewnego – opo-
wiada Aurelia Domina. 
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Produkty do założenia i wy-
posażenia oczka wodnego 
to ważna kategoria w zielo-

nej branży, zwłaszcza w centrach 
ogrodniczych, które systematycz-
nie rozwijają ofertę zoologiczną. 
Chociaż najlepiej oferować klien-
tom kompleksowy asortyment, 
produkty POND można skutecznie 
sprzedawać także niezależnie od 
oferty ryb, bo definicja tej katego-
rii jest bardzo szeroka. – Kategoria 
POND obejmuje już nie tylko gamę 

produktów niezbędnych do zało-
żenia tradycyjnego oczka wodne-
go, podąża za trendami w designie 
i nowoczesnej architekturze. Jest 
coraz więcej klientów zaintereso-
wanych stworzeniem w ogrodzie 
unikatowych efektów wodnych 
bez tzw. niecki otwartej. Wodospa-
dy ze stali nierdzewnej czy płytkie, 
nowoczesne zbiorniki idealnie pa-
sują do współczesnej architektury 
– mówi Albert Sobczak, sales ma-
nager w firmie Oase. 

MAŁA STABILIZACJA 
W tej kategorii wzrosty sprze-

daży nie są spektakularne, ale nie 
występują także znaczące wahania 
popytu. Co roku można więc liczyć 
na satysfakcjonujące wyniki handlo-
we i podniesienie średniej wartości 
koszyka zakupowego. – W kategorii 
POND sytuacja na rynku jest stabil-
na. Konstruujemy ofertę w oparciu 
o asortyment czterech producen-
tów, a inspiracją dla konsumentów 
jest pokazowe oczko wodne – mówi 
Krzysztof Sójka, właściciel Centrum 
Ogrodniczego Ogród Marzeń w Pu-
ławach. – Około 60-70% naszych 
klientów zakłada najmniejsze sta-
wy i wydaje na ten cel kilka tysięcy 
złotych, ale nie brakuje także takich 
kupujących wyposażenie do dużych 
stawów z budżetem rzędu kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Dla tych 
klientów ważne są nowości, takie jak 

Niewtajemniczonym kategoria POND może wydawać się 
trochę staromodna – jak coś dla miłośników wędkarstwa i karpi 

pływających w wannie. Tymczasem na ten biznes silnie oddziałują 
nowoczesne technologie, design, a nawet trendy z branży FMCG. 

A jeśli mowa w niej o karpiach, to o pochodzących z Japonii 
karpiach koi. Czy rzeczywiście można na tym zarobić?  

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Łowienie klientów na POND
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możliwość sterowania urządze-
niami przez smartfona – dodaje. 

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
W CENIE 

Dla klientów zakładających naj-
mniejsze oczka wodne najważniej-
sza jest cena zakupu. W przypad-
ku większych stawów konsumen-
ci dokładnie liczą także przyszłe 
koszty użytkowania. – Na polskim 
rynku, ale nie tylko, bo podobne 
sygnały docierają do nas np. od 
kontrahentów z Holandii, konsu-
menci są bardzo ostrożni w kwe-
stii kosztownych zakupów, a do 
takich należą oczka wodne. Bardzo 

ważne jest dla nich także ograni-
czanie kosztów eksploatacyjnych, 
dlatego od kilku lat dobrze sprze-
dają się energooszczędne pompy 
oraz lampy LED-owe – mówi Je-
rzy Urbanowicz, właściciel firmy 
Happet. Takie tendencje zauważa 
większość wiodących producen-
tów. – Ogromnym zainteresowa-
niem cieszą się energooszczędne 
produkty, takie jak zużywające 
niewielkie ilości energii pompy 
fontannowe, reflektory LED do 
oczek wodnych czy inteligentne 
grzałki stawowe. To wśród tych 
grup produktów w ofercie pon-
dowej AQUAEL odnotowujemy 

Czystość wody najważniejsza  
dla klientów

Albert Sobczak
sales manager 

OASE  

Na rynku POND od kilku lat panuje 
stabilizacja, co roku można liczyć na 
wzrost sprzedaży, małymi krokami 
doganiamy rynki zachodnie. Wabikiem 

na klientów są nowości, takie jak automatyczne systemy 
sterowania za pomocą smartfonów czy tabletów. Najważniejsza 
jest dla nich jednak czysta woda. Wśród konsumentów można 
zauważyć znaczący wzrost świadomości w tym zakresie – 
precyzyjna kontrola parametrów wody to już standard. 
Kolejnym trendem wartym odnotowania jest ekologia. Na 
rynku jest coraz więcej urządzeń mających w nazwie „eko”, 
ograniczających koszty eksploatacyjne. Jeśli uświadomi się 
klientowi, że pompa pracuje 24 h/dobę od wiosny do jesieni 
i dodatkowo oszacuje zużycie energii, łatwo przekonać go do 
zakupu droższego, ale energooszczędnego urządzenia. Taka 
inwestycja zwraca się zwykle po 2-3 latach, a w przypadku 
niektórych modeli nawet po roku użytkowania. 
Ciągle największym zainteresowaniem klientów cieszą się małe 
zbiorniki wodne, a także te duże, o pojemności powyżej 50-60 m3. 
Wzrasta jednak popyt na produkty średniej wielkości – po zliczeniu 
kosztów zakupu wszystkich urządzeń różnica między ceną 
małego a średniego zbiornika jest relatywnie niewielka.  



W kategorii POND 
wzrosty sprzedaży nie są 

spektakularne, ale nie 
występują także znaczące 
wahania popytu. Co roku 

można więc liczyć na 
satysfakcjonujące wyniki 
handlowe i podniesienie 
średniej wartości koszyka 

zakupowego

Lepsze produkty, większe zyski
Dariusz Kozera
kierownik kategorii Akwarystyka i Oczko Wodne 

AQUAEL  

Kategoria POND po przejściowym spadku popularności 
w ubiegłych latach przyciąga coraz więcej klientów zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. Konsumenci coraz częściej zwracają 
uwagę na produkty wyższej jakości, pochodzące od 

renomowanych producentów o ugruntowanej pozycji na rynku. 
Pomyślnym prognostykiem na przyszłość jest również zauważana przez nas tendencja 
do zakładania stawów ozdobnych większych i lepiej wyposażonych niż jeszcze kilka lat 
temu. Daje to naszym dystrybutorom możliwość czerpania zysku ze sprzedaży bardziej 
zaawansowanych technicznie produktów, takich jak filtr AQUAEL KLARJET UV-C 8000, 
który nie tylko czyści wodę, ale posiada również funkcję samooczyszczania. Świetnie 
sprzedają się również gotowe zestawy filtracyjno-fontannowe KLARJET, które stanowią 
rodzaj produktów plug & play skierowanych szczególnie do początkujących posiadaczy 
oczek wodnych.
Dostosowując naszą ofertę do oczekiwań coraz bardziej wymagających użytkowników 
staramy się, aby nasze urządzenia były w jak największym stopniu samoobsługowe. 
Dbamy też o naszych dystrybutorów, konstruując je w sposób umożliwiający ich 
rozbudowę i efektywną sprzedaż łączoną. 

największe wzrosty sprzedaży – mówi 
Dariusz Kozera, kierownik kategorii 
Akwarystyka i Oczko Wodne w fir-
me AQUAEL. 

ZDROWA DIETA  
TAKŻE DLA RYB 

Obok pomp, filtrów i lamp na 
polskim rynku dobrze sprzedają się 
także karmy. 

– W tej kategorii zauważamy 
wzrost sprzedaży produktów wyż-
szej jakości, co może być spowodo-
wane zasiedlaniem stawów rybami, 
które potrzebują lepszej karmy, np. 
bardzo popularnymi ostatnio kar-
piami koi – mówi Jerzy Urbanowicz. 

Podobnego zdania są także inni 
producenci z branży POND. – Na 
polskim rynku można zaobserwo-
wać trend wzrostowy w sprzedaży 
drogich i rasowych ryb stawowych 
typu karpie koi. Właściciele ogrodów 

coraz częściej doceniają ich urok 
i piękno. Ważnym segmentem pro-
duktów w kategorii POND są także 
środki przeciw glonom stawowym – 
mówi Łukasz Chwazik, regional co-
ordinator pet, marka Tetra Polska. 
Producentom z tej kategorii sprzy-
jają również globalne trendy, bo na 
zdrowej diecie powinny być też ryby. 
– Od dwóch-trzech lat obserwujemy 
wzmożony wzrost zainteresowania 
ofertą marki Tetra. Rozwijamy się 
w kategorii pokarmów dla ryb sta-
wowych i w obszarze preparatów do 
pielęgnacji wody. W tym roku wpro-
wadzamy do oferty pokarmy z linii 
naturalnej Natural Mix i Natural 
Sticks. To odpowiedź na oczekiwa-
nia konsumentów i aktualne trendy, 
takie jak styl zdrowego odżywiania 
– mówi Michał Małkiewicz, regional 
coordinator pet, Spectrum Brands 
Poland. 
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Początki działalności Lu-
veny sięgają 1914 r. i wią-
ż ą s ię  z   n a z w i sk iem  

dr Romana Maya, wielkopolskie-
go przemysłowca i nauczycie-
la, który wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom ówczesnego rol-
nictwa, uruchomił fabrykę na-
wozów sztucznych w wówczas 
podpoznańskiej Starołęce. Po 

jego śmierci fabrykę przejęła je-
go żona, Helena, a kilka lat póź-
niej dołączył do niej inny znany 
Wielkopolanin – Cyryl Ratajski. 

Wspólnie rozwinęli zakład, któ-
ry wkrótce stał się prawdziwą 
konkurencją dla innego prze-
mysłowca Niewtajemniczonym 
samej branży, Niemca Morit-
za Milcha. To właśnie on w ro-
ku 1907 rozpoczął swoją kolej-
ną inwestycję – budowę nowo-
czesnych zakładów w Luboniu, 
które uruchomiono w  1914 r.  
Były one wówczas jedną z najno-
wocześniejszych fabryk nawozów 
w Europie, zdolną produkować  
120 tys. ton superfosfatu rocznie. 
Swoim przedsiębiorstwem Milch 
zarządzał jeszcze sześć lat, po 
czym w 1920 r., za sumę 12 mln 
marek, sprzedał lubońską fabrykę 
prężnie rozwijającemu się Towa-
rzystwu Akcyjnemu powstałemu 
na bazie firmy zbudowanej przez 
Romana Maya. Pod zarządem 
Cyryla Ratajskiego towarzystwo, 
a wraz z nim i zakłady w Luboniu, 
rozwinęły się w największą orga-
nizację gospodarczą przemysłu 
chemicznego w Polsce. Działal-
ność koncernu przerwał rok 1939. 
Produkcja została wznowiona 

Luvena S.A. od ponad 100 lat łączy tradycję z nowoczesnością. 
Proponuje nie tylko nawozy najwyższej jakości, ale wyróżnia się 

także działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, 
a w 2016 r. po raz kolejny otrzymała tytuł Perły Polskiej Gospodarki. 

Od tego sezonu dbając o jakość obsługi partnerów biznesowych 
firma zatrudniła nowego przedstawiciela handlowego, który będzie 

odpowiedzialny za rynek hobby

Ponad 100 lat tradycji 
i doświadczenia
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dopiero po wojnie, kiedy to za-
kład został upaństwowiony. La-
ta powojenne to rozwój firmy, 
inwestycje i poszerzanie asorty-
mentu produktów. Podobnie jak 
cały przemysł, u progu lat 90. za-
kłady weszły w czas gospodarki 
rynkowej, by po czterech latach 
przemian (1994 r.) przekształcić 
się w spółkę akcyjną. Rok 2002 
to dla niej czas kolejnych zmian 
organizacyjnych – przekształ-
cenie w Zakłady Chemiczne Lu-
boń sp. z o.o. Dynamiczny roz-
wój przedsiębiorstwa sprawił, iż 
do podstawowej działalności, ja-
ką jest produkcja i sprzedaż na-
wozów, dołączyły inne rodzaje 
biznesu, jak np. rozwój centrum 
logistyczno-magazynowego. Bio-
rąc pod uwagę dalsze perspek-
tywy rozwojowe, zarząd firmy 
w 2008 r. podjął decyzję o prze-
kształceniu spółki oraz zmianie 
nazwy na Luvena Spółka Akcyjna.

POSTĘP TO  
NASZA TRADYCJA

Dziś Luvena to ok. 60 ha po-
wierzchni zakładu oraz prawie 
300 pracowników.

Dzięki doświadczonej załodze, 
przy wsparciu wysoko wykwalifi-
kowanej kadry inżynierskiej Lu-
vena jest uznanym producentem 
nawozów wieloskładnikowych na 
rynku krajowym oraz zagranicz-
nym. – Wciąż udoskonalana wiedza 
oraz ciągłe unowocześnianie linii 
produkcyjnych pozwala nam być 
firmą innowacyjną, wychodzącą 
naprzeciw potrzebom branży rolni-
czej oraz ograniczającą negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. 
Na bazie wieloletniego doświadcze-
nia i w wyniku przeprowadzonych 
badań i analiz stworzyliśmy gamę 
nowoczesnych nawozów w kilku 
liniach produktowych: Lubofoski, 

Lubofosy, Luboplony, Superfosfa-
ty, nawozy potasowe oraz nawozy 
ogrodnicze. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów dbamy 
o sprawną obsługę oraz o zapew-
nienie najwyższej jakości produ-
kowanych wyrobów przy pełnym 
respektowaniu wymogów bezpie-
czeństwa pracy oraz ochrony śro-
dowiska – mówi Ewa Dębowska, 
zastępca kierownika Działu Han-
dlu Nawozami Luvena.

Warto dodać, że Luvena po raz 
kolejny w 2016 r. została doceniona 
za konsekwentną realizację polity-
ki i strategii przedsiębiorstwa oraz 
pozycję lidera wśród najbardziej 
dynamicznych i najbardziej efek-
tywnych przedsiębiorstw w Polsce 
otrzymując tytuł Perły Polskiej Go-
spodarki. Ranking opracowywany 
jest przez naukowców z Zakła-
du Wspomagania i Analizy Decy-
zji, Instytutu Ekonometrii Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. 

Ponadto firma od lat inwestu-
je w społeczność, w której funk-
cjonuje, wspierając  akcje dobro-
czynne oraz prozdrowotne, m.in. 
sponsoruje luboński klub teniso-
wy, sfinansowała budowę siłow-
ni zewnętrznej we wsi Czapury, 
wspiera PCK w Luboniu oraz np. 
sfinansowała rewitalizację Parku 
Siewcy w Luboniu. 

LUVENA TO:
• niezmiennie wysoka jakość nawozów rolniczych i ogrodniczych idąca w parze 

z konkurencyjnymi cenami

• ponad 100-letnia tradycja i globalny zasięg

• ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych

• stałe poszerzanie asortymentu produktów nawozowych

• szybka realizacja zamówień

• produkcja przyjazna środowisku i bezpieczna dla wykonawców

• profesjonalni, kompetentni pracownicy dbający o kompleksową obsługę klienta

• gwarancja deklarowanej jakości wyrobów i usług poprzez skuteczny i ciągle 
doskonalony System Zarządzania, oparty na normie PN–EN ISO 9001

NOWA TWARZ LUVENY
Stawiając na prężny rozwój od 

tego sezonu firma oddała do dys-
pozycji klientów nowego przedsta-
wiciela handlowego, który udzieli 
kompetentnych i wyczerpujących 
informacji na temat oferowanych 
produktów oraz ich zastosowania 
w celu osiągnięcia wymaganych 
efektów. – Z ogrodnictwem i han-
dlem jestem związany już kilka-
naście lat. Z sieciami handlowymi 
DIY, hurtowniami oraz  centrami 
ogrodniczymi pracuję od momen-
tu ich pojawienia się na polskim 
rynku. Na początku zdobywa-
łem doświadczenie bezpośrednio 
w strukturach sieci, a następnie 
od drugiej strony, zaopatrując sieci 
w asortyment ogrodniczy. W pra-
cy stawiam na współpracę, zrozu-
mienie, długotrwałe partnerskie 
relacje, które przynoszą obopólną 
korzyść. Poza pracą jestem zapa-
lonym wędkarzem, ogrodnikiem 
amatorem oraz przygotowuję  do-
mowe wyroby wędliniarskie – mówi 
Jacek Walterski, przedstawiciel 
handlowy Luvena. 
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Uprawa nowoczesnych od-
mian o wysokim poten-
cjale plonotwórczym i wy-

sokiej tolerancji na choroby prze-
kłada się na sukces ekonomiczny 
produkcji ogórka polowego. W jego 
uprawie duże znaczenie ma także 
wczesność plonowania, którą moż-
na osiągnąć w dwojaki sposób: po-
przez zabiegi agrotechniczne oraz 
potencjał osobniczy odmian wpro-
wadzanych do uprawy.

Z cech genetycznych odmiany, 
istotnych z punktu widzenia zbio-
rów, do najważniejszych należy za-
liczyć mniejsze ulistnienie i otwarty 
pokrój roślin, co w znacznym stop-
niu ułatwia zbiór i ogranicza ich 
uszkodzenia.

W produkcji ogórków przezna-
czonych na kwaszenie istotna jest 
wielkość komory nasiennej – mała 
komora to mniejsza tendencja do 
„zapadania” się. Do cech pożąda-
nych w przypadku odmian upra-
wianych jako konserwowe należy 
zaliczyć wydłużenie okresu zbio-
ru, które powinno być skorelowa-
ne z odpornością lub tolerancją na 
choroby grzybowe (w szczególności 
mączniaka prawdziwego i kanciastą 
plamistość liści).

Poddane w latach 2015-2016 nie-
zależnym badaniom heterozyjne od-
miany ogórków firmy PNOS w Oża-
rowie Mazowieckim w pełni na te 
potrzeby odpowiadają.

Doświadczenia przeprowadzono 
w COBORU w ramach badań PDO 
(Porejestrowe Doświadczalnictwo 
Odmianowe) w Stacji w Przecławiu 
i Zakładzie w Tarnowie. Testowane 
odmiany uzyskały na przestrzeni 
dwóch sezonów (2015-2016) bardzo 
dobre wyniki zarówno ilościowe, jak 
i jakościowe. Odmiany te sprawdziły 
się także w sezonie 2016 na planta-
cjach ogórka na konserwę w okoli-
cach Piątku (województwo łódzkie).

Z nowości w ofercie firmy PNOS 
możemy wyróżnić m.in. odmiany 
Portal F1 i Tarot F1. Portal F1 to od-
miana gruntowa wczesna o udziale 
plonu wczesnego powyżej wzorca, 
przeznaczona do uprawy na ogór-
ki konserwowe. Owoce grubo bro-
dawkowe o średniej długości, barwy 

zielonej, białej ornamentacji i nie-
licznych białych kolcach. Odmiana 
jest również wzorcem tolerancji na 
mączniaka rzekomego i parcha dy-
niowatych. Z kolei Tarot F1 to od-
miana gruntowa wczesna, stabilna 
w plonowaniu, o jednym z najwyż-
szych w bloku testowanych odmian 
plonie wczesnym, przeznaczona do 
konserwowania. Owoce grubo bro-
dawkowe o współczynniku kształtu 
3:1 (stosunek długości owocu do jego 
średnicy), barwy zielonej, smugowa-
niu jaśniejszym od odmiany Portal 
F1 i białych kolcach. Odmiana jest 
także tolerancyjna na mączniaka 
rzekomego i parcha dyniowatych. 
Obie są polecane do produkcji inte-
growanej, w której istotna jest moż-
liwość ograniczenia ilości stosowa-
nych pestycydów.

Do grupy nowoczesnych odmian 
o wysokim potencjale plonotwórczym 
i tolerancji na choroby grzybowe na-
leży zaliczyć też odmianę Szeryf F1, 
tworzącą rośliny o silnym wigorze, 
o dominujących żeńskich kwiatach. 
Owoce cylindryczne, ciemnozielo-
ne, ze słabym połyskiem, z jasnymi 
smugami do 1/3 owocu i rzadkimi 
brodawkami. Stosunek długości 
owocu do średnicy wynosi 3,2:1. 

W ofercie nasiennej PNOS w Ożarowie Mazowieckim ogórek 
stanowi ważną pozycję. Firma jest właścicielem i zachowującym  

19 odmian tego warzywa, m.in. odmian: Portal F1, Tarot F1,  
Zefir F1, Szeryf F1, Lokata F1 i Traper F1, które były przedmiotem 

badań w latach 2015-2016

Ogórki PNOS
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Posiada kompleksową odporność 
na choroby, w tym wysoką odpor-
ność na mączniaka rzekomego. Jej 
zaletą jest także jedna z najwyższych 
w bloku odmian konserwowych to-
lerancja na mączniaka rzekomego 
i brak tendencji do przerastania na 
grubość, nawet przy opóźnieniu 
zbioru owoców.

Interesującymi pozycjami w ofer-
cie firmy na sezon 2018 będą 2 nowe 
odmiany heterozyjne zarejestrowane 
pod nazwami Lokata F1 i Traper F1. 
Odmiana Lokata F1 charakteryzuje 
się bardzo silnym wigorem i domi-
nującą ilością kwiatów żeńskich na 
roślinie. Owoce w fazie zbiorczej 
zielone, z krótkimi smugami, ma-
łymi brodawkami i średniej gęstości 
kolcami, o współczynniku kształtu 
3:1. Odmianę polecamy do uprawy 
w gruncie na ogórek konserwowy. 
Wykazała ona najwyższy plon han-
dlowy, w tym ogórków do konserwo-
wania, w bloku testowanych odmian 
w 2015 roku w SDOO w Przecławiu. 
Odmiana Traper F1 charakteryzu-
je się średnią bujnością. Podobnie 
jak w ogórku Lokata F1 charakte-
ryzuje się przewagą kwiatów żeń-
skich. Owoc krótki, intensywnie 
zielony, ze średnim smugowaniem 

i nielicznymi brodawkami, o współ-
czynniku kształtu 2,8:1. Odmiana 
z wysokim udziałem plonu wczesne-
go, polecana do uprawy na kwaszenie 
i konserwę. Obie mają genetycznie 
podwyższoną odporność na mącz-
niaka rzekomego.

W bloku odmian polecanych do 
kwaszenia czołową pozycję od lat 
zajmuje Zefir F1. Ma on w opinii pro-
ducentów wiodącą pozycję w struk-
turze zasiewów na ogórek małosolny 
i kwaszony. Jest to wczesna odmia-
na mieszańcowa, o silnym wigorze, 
doskonale zachowująca twardość po 
zakiszeniu. Owoce są bardzo kształt-
ne, bez szyjki, z lekko zaznaczonymi 
bruzdami, o współczynniku kształtu 
3,0. Skórka jest intensywnie zielona, 
błyszcząca, z jasnymi smugami do 

połowy długości owocu. Charakte-
ryzuje się wysokim plonem wcze-
snym na poziomie 12-15 t/ha. Do-
datkowo, co istotne, odmiana bardzo 
pozytywnie reaguje na podlewanie 
„na liść”. Plon handlowy w granicach  
50–60 t/ha w warunkach Polski. 
Odmiana ma kompleksową odpor-
ność na choroby, w tym wysoką to-
lerancję na mączniaka rzekomego.

Zapraszamy do zapoznania się 
z pełną ofertą PNOS w Ożarowie 
Mazowieckim. Nasiona dostępne 
są w wielu wariantach: na taśmie, 
otoczkowane, tradycyjne.

Katalog z opisem wszystkich od-
mian ogórków, zdjęciami oraz pełnym 
asortymentem nasiennym PNOS 
w Ożarowie Mazowieckim dostęp-
ny jest na stronie www.pnos.pl 

W bloku odmian polecanych do kwaszenia czołową 
pozycję od lat zajmuje Zefir F1. Ma on w opinii producentów 
wiodącą pozycję w strukturze zasiewów na ogórek małosolny 
i kwaszony. Jest to wczesna odmiana mieszańcowa,  
o silnym wigorze, doskonale zachowująca twardość  
po zakiszeniu. Owoce są bardzo kształtne, bez szyjki,  
z lekko zaznaczonymi bruzdami
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102 TOP INNOWACJA 

O nagrodzonej Top Innowacją agrowłókninie z technologią 
AgroMarina firmy Agrimpex z Tomaszem Piotrowem,  

prezesem spółki, rozmawia Agnieszka Idziak

przepuszczalność wody od momentu za-
stosowania, nie przygniata roślin oraz 
pozwala na podlewanie bez konieczności 
odkrywania uprawy.

Do jakiego klienta jest dedykowana 
AgroMarina? Jakim oczekiwaniom 
nabywców odpowiada?

AgroMarina odpowiada potrzebom 
każdego klienta, który uprawia warzy-
wa, owoce czy kwiaty. Dzięki zastosowa-
niu innowacyjnej technologii woda jest 
przepuszczana od momentu położenia 
agrowłókniny, co zapobiega zgnieceniu 
roślin po opadach deszczu. Wszystkie 
inne agrowłókniny mają tę niedoskona-
łość, że na początku użytkowania mu-
szą się wysezonować – nabrać zdolności 
przepuszczania wody. Nasza agrowłókni-
na z technologią AgroMarina posiada tę 

zaletę od momentu rozłożenia na upra-
wach. Jednocześnie, gdy nie ma opadów 
deszczu, użytkownik chcąc podlać rośliny 
oszczędza czas, ponieważ może to zrobić 
nie odkrywając upraw.

Jak zostanie wsparta sprzedaż tego 
produktu w centrach ogrodniczych? 

Pomagamy przede wszystkim centrom 
ogrodniczym w komunikacji z klientem. 
Chcąc zaoszczędzić czas sprzedawcom, 
zaproponowaliśmy ekspozytory i opako-
wania z wszystkimi niezbędnymi infor-
macjami. Wprowadziliśmy przejrzyste 
piktogramy, dzięki którym konsumenci 
w prosty sposób uzyskują wszystkie nie-
zbędne informacje.

Jestem pewny, że agrowłóknina z tech-
nologią AgroMarina podbije rynek agrow-
łoknin w Polsce. 

Czym nagrodzona agrowłóknina  
z technologią AgroMarina wyróżnia 
się na rynku?

W ubiegłym roku wprowadziliśmy 
agrowłókninę AgroMarina na rynek pro-
fesjonalny. Doskonały odbiór produktu 
i duże zadowolenie klientów utwierdziły 
nas w przekonaniu, że warto zapropono-
wać agrowłókninę Agrimpex z technologią 
AgroMarina dla rynku hobby.

Agrowłóknina AgroMarina to jedyna 
w Polsce agrowłóknina, która posiada 
nowe, innowacyjne właściwości: zapewnia 

TOP INNOWACJA STYCZNIA – 
Agrowłóknina AgroMarina

Tomasz Piotrow, prezes spółki Agrimpex  
i Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży 
„Biznes Ogrodniczy”
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Naturalna Mata Trawnikowa jest innowacyjnym rozwiązaniem 
problemów z obsypującymi się nasionami, wysianymi na skarpie 

oraz prostym i skutecznym wypełnieniem ubytków w murawie. Jej 
właściwości pozwalają na „wysianie” trawy w najtrudniej dostęp-

nych miejscach, takich jak zbocza, uskoki czy nasypy.  W owczej 
wełnie zatopione są nasiona trawy „Najlepsze Trawy z Iławy”, a sama 
mata jest świetną odżywką dla nasion, gdyż zawiera 14,7% azotu orga-
nicznego.  Mata jest produktem w pełni organicznym, podlegającym 
biodegradacji, nie powoduje zarazem utrudnień podczas koszenia 
metodami tradycyjnymi. W ofercie znajdują się dwa wymiary maty 
– 1x7 m lub 1x15 m. Jak to działa? Wystarczy, że podłoże zostanie 
wyrównane, następnie należy dociąć  matę do wielkości, jaka jest 
potrzebna,  przysypać centymetrową warstwą ziemi (ewentu-
alnie przymocować szpilkami), potem  podlać i poczekać 

kilka dni do wschodów nasion. Pierwsze koszenie należy 
wykonać, kiedy trawa osiągnie 8-9 cm, skrócić źdźbła do 

wysokości 3-5 cm.  W międzyczasie podlewać, ale 
nie przelewać, gdyż mata magazynuje wodę. 

Rolimpex 
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

tel. 648 32 85
e-mail: bok@rolimpexsa.pl

www.rolimpexsa.pl

Rubryka „Nowości” stanowi cenne źródło informacji przydatnych w podejmowaniu decyzji 
asortymentowych w placówkach handlowych. 

W lutym certyfikat Top Innowacja został przyznany firmie Rolimpex za Naturalną Matę Trawnikową.

Gratulujemy!

POLECAMY NOWOS ́  CI
WYRÓZ ̇  NIAMY INNOWACJE!

NATURALNA MATA 
TRAWNIKOWA 



NASIONA: MARCHEW JADALNA ‘NAOMI’
Odmiana w typie Nantes, wczesna, o okresie wegetacji ok. 

95 dni. Tworzy bardzo gładkie, walcowate, pomarańczowe, 
średniej długości korzenie (22-25 cm). Nie wykazuje tenden-
cji do zielenienia oraz przebarwień antocyjanowych. Pole-

cana do pędzenia – uprawy pod osłonami w celu uzyskania 
bardzo wczesnej marchwi do sprzedaży w pęczkach oraz 

do uprawy wiosennej w gruncie. Korzenie tej odmiany pole-
cane są do bezpośredniego spożycia oraz przygotowywa-

nia pierwszych letnich surówek, soków i innych potraw.

Werbena Art Nasiona
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

www.nasiona.werbena-art.pl

NASIONA:  
PIETRUSZKA ‘KONIKA’

Odmiana pietruszki korzeniowej, średnio wcze-
sna o okresie wegetacji 140-150 dni (od wysie-
wu). Polecana do uprawy na zbiór latem wraz 

z nacią oraz na zbiór jesienny do krótkiego 
przechowania. Tworzy korzenie gładkie, białe, 

stożkowate, o średniej długości 12- 15 cm. Ko-
rzenie tej odmiany polecane są do bezpośred-

niego spożycia.

Werbena Art Nasiona
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

www.nasiona.werbena-art.pl

NASIONA: FASOLA ‘BATUMI’
Odmiana wczesna, bardzo plenna. Strąki barwy zielo-
nej, mięsiste, pozbawione włókna, przebarwień i prze-

wężeń. Po ugotowaniu długo zachowuje ładną bar-
wę i bardzo dobry smak. Wyróżnia się bardzo wysoką 

zdrowotnością.

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

www.nasiona-warzyw.pl

NASIONA: RZODKIEWKA 
‘SALSA’ F1

Odmiana polecana do uprawy w gruncie 
w okresie wczesnowiosennym i jesiennym oraz 

pod osłonami. Zgrubienia kuliste o intensyw-
nie wybarwionej czerwonej, błyszczącej skór-

ce. Miąższ mlecznobiały, soczysty, nie parcieje 
i nie pęka.

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

www.nasiona-warzyw.pl

NASIONA: POMIDORY ‘CHERRY’
W 2017 r. wprowadzone zostaną na rynek 3 nowe 
odmiany pomidorów cherry: Black Cherry, o kuli-
stych, purpurowo-brązowych owocach, Malino-
wy Kapturek – owoc malinowy, wydłużony, Figiel 
– okrągły, pomarańczowy. Są to pomidory grunto-
we, wysokie, wyjątkowo smaczne i plenne.

PlantiCo Zielonki
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice

www.plantico.pl

NASIONA: KOPER KARŁOWY
Odmiana kopru karłowego, która przeznaczona 
jest do uprawy w doniczkach i świetnie nadaje się 
na balkony i tarasy. Jest to odmiana bardzo aroma-
tyczna, późno tworząca baldachy kwiatostanowe. 
Rewelacyjna zarówno na świeżo, jak i do suszenia. 
Siew: III-VIII; rozstawa: 15x30 cm; zbiór: V-XI.

KHNO POLAN
ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków

www.nasiona.pl

FIOŁEK WONNY
Bylina o drobnych, intensywnie pachnących, 
ale też smacznych kwiatach. Polecana głów-

nie na obwódki, rabaty i do ogródków skalnych. 
Zbierany jako kwiat cięty zachwyca w miniatu-
rowych bukiecikach. Przepisy na wykorzystanie 

go w kuchni można znaleźć na wielu stronach 
internetowych promujących ciekawostki kulinar-

ne. Siew szklarnia: X-XI; sadzenie: IV; rozstawa: 
30x30 cm; zbiór: III-V, IX-X; stanowisko: słoneczne 

i półsłoneczne.

KHNO POLAN
ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków

www.nasiona.pl

NASIONA: POMIDOR 
SZKLARNIOWY WYSOKI 

CENCARA F1
Bardzo wyrównana, średnio wczesna odmia-

na do uprawy pod osłonami. Owoce czerwo-
ne, cylindryczne, nieco wydłużone, o masie 

do 110 g, lśniące, bez zielonej piętki. Odmiana 
o przedłużonej trwałości pozbiorczej. Nadaje 

się do produkcji przetworów.

Vilmorin Garden
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki k. Poznania

www.vilmorin-garden.pl

NOWOŚCI104

NASIONA SAŁATA LIŚCIOWA ROSELA
Wczesna odmiana sałaty dekoracyjnej. Liście błyszczą-
ce, dość duże o intensywnej czerwonej barwie, kruche, 
bardzo smaczne. Odmiana o krótkim okresie wegetacji 
do uprawy całorocznej

Przedsiębiorstwo Nasienne „ROLTICO”
Grażyna i Andrzej Samul
Nochowo, ul. Wiejska 43, 63-100 Śrem

www.roltico.pl

NASIONA JARMUŻ KAPRAL
Średnio wczesna, niska odmiana (40-60 cm), 
o ciemnozielonych, lśniących, mocno kędzierza-
wych liściach. Znosi bardzo niskie temperatury, na-
wet do -15°C.

Przedsiębiorstwo Nasienne „ROLTICO”
Grażyna i Andrzej Samul
Nochowo, ul. Wiejska 43, 63-100 Śrem

www.roltico.pl



VILA: ANTYMECH NAWÓZ 
DO POKRYTYCH TRAWNIKÓW 
Z MCHEM
Nawóz posypowy typu NPK do nawożenia 
trawników, na których występuje mech. Skan-
dynawska receptura. Oprócz zestawu makro- 
i mikroelementów zawiera żelazo w szybko 
przyswajalnej przez rośliny formie chelatowej, 
skutecznie ograniczając na nim rozwój mchu. 
Bogaty skład nawozu wpływa też korzystnie 
na intensywną, zieloną barwę murawy i jej gę-
stość. Wysoka wydajność – z opakowania 25 kg 
aż do 1250 m2 trawnika.

Vila
ul. Górnośląska 4e, 70-664 Szczecin

vila-nawozy.pl

NAWÓZ BONTAR B
NPK(CaMgS) 5-7-16-(6-4-34) z B. Uniwersalny 

nawóz ogrodniczy przeznaczony do nawoże-
nia drzew i krzewów owocowych oraz warzyw 
w uprawach polowych i pod osłonami. Opty-

malne zestawienie podstawowych i drugorzę-
dowych składników pokarmowych zapewnia-
ją odpowiedni wzrost roślin, poprawiają jakość 

plonów oraz zwiększają odporność na suszę, 
mróz i choroby.

ZCh „Siarkopol”
ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg

www.zchsiarkopol.pl

NAWÓZ BONTAR MAX
Nawóz NPK(CaMgS) 8-8-20-(4-3-31). Przezna-
czony do drzew i krzewów owocowych, wa-

rzyw w uprawie polowej i pod osłonami, może 
być wykorzystywany do przygotowania pod-

łoża w uprawie warzyw i roślin ozdobnych pod 
osłonami oraz do posypowego nawożenia 
pogłównego. Korzystnie wpływa na jakość 

owoców i warzyw oraz zwiększa odporność na 
suszę, mróz i choroby.

ZCh „Siarkopol”
ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg

www.zchsiarkopol.pl

NAWÓZ DO DRZEW 
I KRZEWÓW OWOCOWYCH
Nawóz do drzew i krzewów owocowych jest 
wieloskładnikowym, granulowanym nawozem 
nieorganicznym o niskiej zawartości chlor-
ków. Jego stosowanie zwiększy plonowanie, 
wybarwienie oraz poprawia walory smako-
we owoców. Przyczynia się również do wzro-
stu zdrowotności owoców, wpływając na ich 
lepsze przechowywanie. Nawóz stosuje się do 
drzew i krzewów owocowych wszystkich ga-
tunków. 2 kg.

AMPOL-MEROL Karol Smoleński
ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno

www.nawozyogrodnicze.pl

BIOAGENASOL – NOWA 
GENERACJA NAWOZÓW 
EKOLOGICZNYCH
Organiczny nawóz powstaje w wyniku fer-
mentacji surowców pogorzelnianych przy 
pomocą drożdży i płynnych dodatków. Za-
pewnia roślinom wszystkie niezbędne skład-
niki pokarmowe. Dodatkowo dopuszczo-
ny jest do upraw ekologicznych. Dostępne 
gramatury: 1 / 5 / 20 kg.

FARGO Chronimy Rośliny
ul. Wierzbowa 2a; 62-080 Tarnowo Podgórne

www.fargotarnowo.pl

CEBULKI KWIATOWE –  
KALLA ‘BLACK MAGIC’
Interesująca odmiana kalli, doskona-
ła do uprawy w donicach, skrzynkach 
lub pojemnikach. Pozwala na stworze-
nie kreatywnej kompozycji kwiatowej, 
przeznaczonej do dekoracji mieszkań, 
balkonów lub tarasów. Stanowi nowość 
dostępną w ofercie cebulek kwiatowych 
firmy W. Legutko.

W. Legutko PH-N
Nad Stawem 1F, 63-930 Jutrosin

www.legutko.com.pl

NASIONA JARMUŻ 
CZERWONY 'SYMPATIC'

Odmiana średnio późna osiągająca 60-70 cm 
wysokości. Liście barwy ciemnofioletowej są 
skarbnicą białka, błonnika, witamin, a także 
soli mineralnych - zwłaszcza żelaza, wapnia 

i potasu, oraz sulforafanu - silnego przeciwu-
tleniacza, zapobiegającego rozwojowi nowo-

tworów. Toleruje temperatury do -18°C.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

NASIONA: BROKUŁ NA KIEŁKI
Bardzo smaczne i aromatyczne, lekko pikant-

ne. Idealne do kanapek i sałatek. Są bogatym 
źródłem glukozynolanów - związków o właści-
wościach przeciwnowotworowych. Dzięki wy-
sokiej zawartości antyoksydantów wzmacnia-
ją układ odpornościowy, krążeniowy i nerwo-

wy. Zawierają witaminy: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, 
C, E, K oraz składniki mineralne: wapń, żelazo, 

magnez, fosfor, potas, cynk, selen, mangan.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl
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KRONEN ZIEMIA BIO DO 
WARZYW I ZIÓŁ 50 L

Gotowe, w pełni ekologiczne podłoże do upraw wa-
rzyw i ziół. Wyprodukowane w oparciu o ekologiczny 

surowiec i komponenty. Zawiera organiczny nawóz 
BIO w 100% pochodzenia roślinnego oraz ekologicz-
ną glinkę i kredę. Podłoże o drobnej strukturze speł-

nia wymagania młodych roślin. Polecane do upraw 
ekologicznych i dla amatorów zdrowej żywności.

Lasland
Grądy k. Gryfic, 72-342 Cerkwica

www.kronen.com.pl

OBORNIKI SUSZONE –  
KURZY I BYDLĘCY
Opakowanie 4 i 20 l. W pełni naturalny, bez dodatków. Za-
pakowany w bardzo atrakcyjne i wytrzymałe opakowanie. 
Certyfikowany przez IUNG w Puławach jako idealny nawóz 
do rolnictwa ekologicznego. Dzięki swojej sypkiej postaci 
(5% wilgotności!) jest bardzo łatwy w zastosowaniu.

PPHU CDN Ireneusz Cal
ul. Zębcowska 5, 63-421 Przygodzice

www.cdn-nawozy.pl

GRASSY GRANULOWANY NAWÓZ
Nowoczesny nawóz  do trawników. Dzięki zawartości dolomitu popra-
wia właściwości  biologiczno-chemiczne gleby - stwarzając korzystne 

warunki systemu korzeniowego traw. Odpowiednio dobrane mikro 
i makro elementy stymulują wzrost, pobudzają krzewienie zwiększa-

jąc tym samym zawartość darni, co zapobiega pojawianiu się mchu 
i chwastów. Forma granulatu oraz odpowiedni dobór składników po-

wodują, że nawóz  ma sukcesywne i długotrwałe działanie. Można 
stosować w okresie od wczesnej wiosny do końca lata –zarówno do 

przygotowania podłoża jak i do nawożenia pielęgnacyjnego. 

Rolimpex
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

BIOHUMUSPRO
Bogaty w składniki odżywcze i mikroorganizmy wy-
ciąg z biohumusu 100% EKO pochodzący z hodowli 
dżdżownic kalifornijskich. Wpływa na wzrost, kondycję 
i zdrowie roślin.

Rolimpex
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

GRANULOWANA KREDA 
OGRODNICZA

Granulowany nawóz wapniowy produkowany 
z kredy pochodzenia naturalnego - kopaliny 

o dużej skuteczności odkwaszania wysokiej za-
wartości węglanu wapnia.

Rolimpex
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

VITAL SHOWER 
ŻELAZO+MAGNEZ

Nawóz dolistno-doglebowy zapobiegający 
i szybko likwidujący objawy chlorozy roślin ozdob-
nych, iglaków i trawników. Zawarty w nim czynnik 
chelatujący sprawia, że żelazo i magnez są szyb-

ko i dobrze przyswajane przez rośliny, zarówno 
doglebowo, jak i dolistnie. Opakowanie 1 l wy-

starcza średnio na 250-300 m2.

INTERMAG
al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz

intermag@intermag.pl

VILA: CRYSTAL NAWÓZ ZAKWASZAJĄCY 
DO WSZYSTKICH ROŚLIN KWASOLUBNYCH
Nawóz WE NPK 12+12+14 (MgO, S)(+8,5)(+23) z zestawem mikroele-
mentów chelatowanych EDTA lub DTPA: cynku, miedzi, boru, żelaza 
manganu i molibdenu. Najwyższej jakości skandynawski wielo-
składnikowy nawóz krystaliczny stosowany w nawożeniu wszystkich 
roślin kwasolubnych i wrzosowatych. Dzięki silnemu działaniu za-
kwaszającemu glebę gwarantuje roślinom kwasolubnym prawidło-
we warunki do wzrostu. Zawiera zestaw mikroelementów w szybko 
przyswajalnej formie, zapewniając bujny i zdrowy rozwój roślin. Po-
prawia walory smakowe owoców.

Vila
ul. Górnośląska 4e, 70-664 Szczecin

www.vila-nawozy.pl
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NAWÓZ DO POWOJNIKÓW 
CLEMATISÓW

Nawóz zawiera niezbędne do prawidłowego wzrostu 
i rozwoju składniki pokarmowe. Skład oraz forma nawozu 

dostosowane są do potrzeb pokarmowych wszystkich od-
mian powojników oraz wiciokrzewów, bluszczy, winoblusz-

czy i innych pnączy. Powojniki należą do grupy roślin wy-
magających gleb próchniczych i przepuszczalnych. Prawi-

dłowy odczyn gleby wynosi pH 6,5-7,5. Wymagają stano-
wiska słonecznego i zacisznego, chroniące je zimą przed 
mroźnymi wiatrami. Dostępne opakowania foliowe: 1 kg.

AMPOL-MEROL Karol Smoleński
ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno

www.nawozyogrodnicze.pl

NAWÓZ DO JAGODY 
KAMCZACKIEJ
Ważnym elementem w uprawie jagody jest nawożenie po 
zbiorach owoców, które przygotuje roślinę do kolejnego 
okresu wegetacji, wzmocni pąki kwiatowe, a także po-
zwoli zgromadzić w naturalnym magazynie jakim są części 
zdrewniałe (korzenie, pędy) składniki pokarmowe, które 
zostaną wykorzystane w następnym roku wegetacji. Stoso-
wanie nawozu na jagodę kamczacką zwiększa plonowa-
nie, wybarwienie oraz poprawia walory smakowe owoców. 
Dostępne opakowania foliowe: 1 kg.

AMPOL-MEROL Karol Smoleński
ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno

www.nawozyogrodnicze.pl



BIOPON ELIKSIR DUO DO STORCZYKÓW
Innowacyjny, dwuskładnikowy preparat do zasilania i szybkiej rege-

neracji wszystkich gatunków storczyków. Zalecany w szczególności do 
kwiatów z problemami (powolny wzrost, słabe kwitnienie, zeschnięte 

korzenie), ale może być stosowany profilaktycznie u roślin w dobrej kon-
dycji. Różowa odżywka dostarcza storczykowi podstawowy pokarm, 

niezbędny do prawidłowego wzrostu i kwitnienia, a brązowy regenera-
tor wzmacnia, redukuje stres wywołany przesadzaniem lub nieprawidło-

wą pielęgnacją i przywraca ogólną równowagę. Połączone działanie 
odżywki i regeneratora sprawia, że storczyk odzyskuje witalność, zdrowy 

wygląd oraz piękne wybarwienie kwiatów i liści.

Bros
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl

PISTOLET RAMP AGROCAL
Przyłącze umożliwiające podłączenie do szybko-
złączek 1 cal. Pozwala uzyskać zwiększony prze-
pływ wody. Posiada płynną regulacją strumienia 
oraz płynną regulację wydajności wody. Bardzo 
dobrze sprawdza się tam, gdzie wysokie ciśnienie 
wody uniemożliwia użycie zwykłego zraszacza. 
Ma uniwersalne zastosowanie – świetnie nadaje 
się do prac porządkowych oraz do podlewania 
wszelkich roślin w ogrodzie.

RAMP
ul. Jugosłowiańska 25A, 92-720 Łódź

www.ramp.pl

SZKLARNIA 
PRZYŚCIENNA IDA 900

Mała, kompaktowa szklarnia aluminio-
wa postawiona na balkonie umożliwi 

uprawę pomidorów i innych roślin, na-
wet jeśli nie mamy własnego ogród-

ka. Małym kosztem możemy 
mieć świeże i ekologiczne wa-

rzywa na wyciągnięcie ręki. Zdo-
ła pomieścić kilkanaście roślin średniej 

wielkości.

ACM Agrocentrum
ul. Domaszowska 143b, 25-420 Kielce

www.agrosklep.pl

ŁAWKA GARDEN GREEN
Estetycznym uzupełnieniem aranżacji ogrodu może 
być wyjątkowa ławka Belldeco z kolekcji Garden Gre-
en. Wykonana w całości z metalu. Celowe postarzenie 
i oparcie o pięknym, fantazyjnym kształcie dodaje jej 
niepowtarzalnego uroku. Swoją atrakcyjną formą bę-
dzie przyciągała wzrok i stanie się głównym punktem 
ogrodowej aranżacji. Ławka Garden Green znakomi-
cie ozdobi również balkon, taras czy werandę. Wymia-
ry: wysokość: 104,5 cm; szerokość: 129 cm; głębokość: 
54,5 cm.

BELLDECO ®

ul. Południowa 46, 62-064 Plewiska

www.belldeco.pl

POKARM TETRA NATURAL STICKS
Kompletny pokarm, który zapewnia wzrost i rozwój 
wszystkich gatunków ryb stawowych. W swoim skła-
dzie posiada najwyższej jakości składniki roślinne, 
w tym wysoce przyswajalne węglowodany, gwa-
rantując lekkostrawne źródło pożywienia.

Tetra GmbH
Herrenteich 78, 49324 Melle, Germany

www.tetra.net/pl/pl

TETRA NATURAL MIX
Specjalna mieszanka pokarmowa zapewnia-
jąca zróżnicowaną dietę dla ryb stawowych. 
W swoim składzie posiada naturalne krewetki 
rzeczne, które dzięki wysokiej zawartości ka-
rotenoidów wzmacniają zabarwienie ryb. Po-
karm dzięki dobrej przyswajalności nie zanie-
czyszcza wody w zbiorniku.

Tetra GmbH
Herrenteich 78, 49324 Melle, Germany

 www.tetra.net/pl/pl

PODŁOŻE POD TRAWNIKI 
PLANTA

Gotowe do użycia podłoże pod trawniki jest 
skomponowane na bazie mieszanki torfów oraz 

specjalistycznego nawozu, zawierającego kom-
plet niezbędnych roślinom składników odżyw-

czych. Jest żyzne i bogate w próchnicę. Charak-
teryzuje się także odpowiednią strukturą, poma-

gającą zatrzymać składniki pokarmowe i opty-
malizującą warunki powietrzno-wodne. 80 l.

Planta
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów

www.planta.pl
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ŁOPATKA ERGO LINE™
Nowa, ergonomiczna łopatka do sadzenia małych roślin doniczko-

wych i rabatowych. Zapewnia łatwe wykopywanie i przenoszenie 
ziemi. System SAFETOUCH™ zapewnia pewny chwyt i wygodę użytko-

wania. Specjalnie wyprofilowana rączka z kompozytu włókna szkla-
nego gwarantuje wyjątkowy komfort pracy. Ostrze wykonane ze stali 

nierdzewnej.

Cellfast
ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl
PARASOL IBIZA 4,2 M
Stylowy parasol Ibiza to w 100% polski produkt. Aluminiowy ste-
laż zapewnia długoletnią eksploatację, nie koroduje. Parasol 
ma możliwość doposażenia w oświetlenie oraz mo-
skitierę. Konstrukcja zapewnia wysoką stabilność 
i zmianę kąta nachylenia czaszy. Sugero-
wana cena:  Parasol Ibiza od 3172 zł. Me-
ble Malibu (stół + 4 krzesła) od 2584 zł.

LITEX Garden
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski

www.litexgarden.pl
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BIOPON NAWÓZ MINERALNY  
W ŻELU DO ROŚLIN ZIELONYCH
Nowoczesny i wyjątkowo wydajny nawóz mineralny do zasilania 
wszystkich rodzajów ozdobnych roślin zielonych. Odpowiednio 
zbilansowany skład nawozu zapewnia im doskonałą kondycję 
i piękny wygląd. Specjalnie dobrane składniki mineralne wpły-
wają na intensywny wzrost roślin oraz soczystą zieleń liści. Gęsta 
konsystencja rozpuszczalnego w wodzie żelu sprawia, że nawóz 
jest łatwo przyswajalny przez rośliny i wygodny w użyciu. Nie roz-
pryskuje się przy nalewaniu i umożliwia precyzyjne dozowanie.

Bros
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl

NASIONA: PIETRUSZKA 
‘SONATA’
Odmiana bardzo plenna o dużej zdrowotności. 
Korzenie długie, stożkowate, bez tendencji do 
rozwidlania. Skórka gładka, biała, nie rdzewie-
je. Odmiana wykazuje zwiększoną odporność 
na suszę, doskonale się przechowuje.

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze
Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

www.nasiona-warzyw.pl

NASIONA: POMIDOR ‘LOLEK’
Reaktywowana w sezonie 2017 odmiana wła-
sna PlantiCo – pomidor ‘Lolek’, który wyróżnia 
się bardzo długim okresem przechowywania 
po zbiorach (XII-I) oraz intensywnie wybarwio-
nym na czerwono miąższem i żółto-pomarań-
czowej skórce.

PlantiCo Zielonki
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice

www.plantico.pl

BÓB ‘BARTEK’
Oryginalna odmiana pochodząca z hodowli 

Polan ciesząca się dużą popularnością zarów-
no na rynku amatorskim, jak i bardzo polecana 

na rynek profesjonalny. Odmiana średnio wcze-
sna o wysokich roślinach. Łodyga posiada 8-10 
strąków, w których mieści się 4-5 dużych ziaren 

bez czarnego znaczka. Siew: III-IV; rozstawa: 40-
60x10-20 cm; zbiór: koniec VI-VIII.

KHNO POLAN
ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków

www.nasiona.pl

NAWÓZ OGRÓD 2001  
DO ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH
NPK (MgS) 9-6-9-(3-40) z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. Nawóz do-
stosowany do wymagań pokarmowych borówki i innych 
roślin kwaśnolubnych, m.in.: żurawiny, brusznicy, wrzosu, ro-
dodendronów. Granulacja nawozu i odpowiednia forma 
zawartych składników gwarantują długotrwałe działanie 
oraz odpowiednie warunki rozwoju i owocowania roślin.

ZCh „Siarkopol”
ul. Chemiczna 3; 39-400 Tarnobrzeg

www.zchsiarkopol.pl

NASIONA: RZODKIEWKA  
‘EASTER EGGS’

Seria „Łatwy wysiew”, czyli gotowe rozwiązanie uła-
twiające wysiew! Opakowanie ma wygodną formę lej-
ka, a nasiona znajdują się w blistrze. Wystarczy odciąć 

nożyczkami końcówkę opakowania i delikatnie nim 
potrząsając, umieścić nasiona w podłożu. Siewniczek 

ten gwarantuje precyzyjne i równomierne wysianie. Do-
datkowo po wysiewie opakowanie staje się zatyczką 

identyfikacyjną.

Vilmorin Garden
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki k. Poznania

www.vilmorin-garden.pl

NASIONA CZOSNEK 
NIEDŹWIEDZI
Roślina mrozoodporna, o właściwościach leczni-
czych. Pobudza układ odpornościowy do zwalcza-
nia komórek nowotworowych. Pachnące czosn-
kiem liście – podstawowy materiał zielarski i przy-
prawowy - zawierają dużo witaminy C. Można je 
kisić, marynować, dodawać do sałatek. Czosnek 
niedźwiedzi preferuje przepuszczalne, żyzne pod-
łoże, stanowisko zacienione. Siew nasion - wczesną 
jesienią. Wiosną, gdy się roślin kępkami rozrośnie, 
rozrzedzamy je, by zbytnio na siebie nie zachodziły.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

NASIONA WIESIOŁEK ŻÓŁTY
Niska, miododajna, ozdobna i lecznicza bylina, o pokładają-

cych się czerwonawych, rozgałęzionych pędach i lancetowa-
tych, gładkich, jasnozielonych liściach. Kwitnie od czerwca do 

października w kolejnym roku uprawy. Do sadzenia na raba-
tach, w ogrodach skalnych i pojemnikach. Sporządzany z na-

sion wiesiołka olej oddziałuje korzystnie na skórę i jest stosowany 
do wyrobu kosmetyków. Popijanie herbatek z tych nasion jest 

zalecane w przeciwdziałaniu miażdżycy, cukrzycy, chorobom 
serca i układu nerwowego. Wiesiołek preferuje gleby lekkie, 

przepuszczalne i niezbyt wilgotne. Siew od kwietnia do maja. 
Wysadzanie do gruntu we wrześniu.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

MIESZANKI TRAW
 Przeznaczone do intensywnego użyt-

kowania, odporne na przygniatanie 
i rozrywanie. Murawa Sportowa gwa-
rantuje najwyższej jakości murawę na 
obiektach sportowych oraz terenach 

rekreacyjnych. Trawnik Uniwersalny 
nadaje się do rekultywacji terenów 
zniszczonych przez przemysł, jest to 

mieszanka o szerokim zastosowaniu.

Rolimpex
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

CEBULKI KWIATOWE 
– KOMPOZYCJA 
ŻÓŁTO-CZERWONA
Oryginalna kompozycja kilku gatunków roślin 
ozdobnych, przeznaczona do stworzenia ogrodu 
w kolorze żółto-czerwonym. Mieszanka zawiera 
cebulki i kłącza interesujących odmian: kanny, lilii, 
kalli, dalii oraz mieczyka.

W. Legutko PH-N
Nad Stawem 1F, 63-930 Jutrosin

www.legutko.com.pl
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KRONEN ZIEMIA DO WYSIEWU 
I PIKOWANIA

Przeznaczona do wysiewu nasion, pikowania sadzonek i do 
ukorzeniania roślin. Bazą jest drobna frakcja słabo i silnie roz-

łożonego torfu wysokiego, dodatkowo zawiera nawilżacz, 
glinkę oraz startową dawkę nawozu. Dobrany surowiec 

i drobna struktura przyczyniają się do utrzymywania wilgoci 
w podłożu i stwarzają optymalne warunki dla systemu korze-

niowego. 20 l.

Lasland
Grądy k. Gryfic, 72-342 Cerkwica

www.kronen.com.pl

SEKATOR RAMP RN4100
Do szczepienia drzewek z dwoma ro-

dzajami ostrzy (Ω i V) z hartowanej sta-
li. Zrazy i podkładki przycięte sekato-

rem RAMP doskonale do siebie pasują, 
zwielokrotniając szansę, że szczepie-

nia się przyjmą. Proste i bezpieczne 
w obsłudze nawet dla początkujących 

użytkowników.

RAMP
ul. Jugosłowiańska 25A, 92-720 Łódź

www.ramp.pl

NAWÓZ MINERALNY 
PLANTA-OGRÓD
Uniwersalny granulowany nawóz ogrodni-
czy. Przeznaczony do nawożenia warzyw, 
kwiatów, drzew i krzewów, a także trawni-
ków. Łatwo przyswajalny i wysokowydaj-
ny. Nawóz NPK (MgO+SO3) 9-6-11 (5,5+10). 
Nawóz WE.

Planta
ul. Wyszyńskiego 16a, 33-100 Tarnów

www.planta.pl

SZKLARNIA ORANŻERIA 
PRZYŚCIENNA  

VERANDA 9,8 m2

Duńska szklarnia aluminiowa ze szkłem harto-
wanym to idealna alternatywa dla drogiego 

ogrodu zimowego. Postawiona na tarasie 
stanie się elegancką oranżerią. Dzięki swo-
im dużym rozmiarom przebywanie w niej to 
przyjemność. Dach szklarni wypełniony jest 
10-milimetrowymi płytami poliwęglanowy-
mi, co daje maksymalne bezpieczeństwo. 

Szerokie, podwójne drzwi, dzielone poziomo 
na pół i dwa okna zapewniają idealną wen-

tylację w upalne dni. Skorzystaj z zimowej 
promocji.

ACM Agrocentrum
ul. Domaszowska 143b, 25-420 Kielce

agrosklep.pl

TETRA POND ALGO REM
Preparat pozwalający szybko i skutecznie usunąć za-
kwity wody (glony planktonowe) w stawie ogrodowym. 
Tetra Pond Algo Rem nie narusza równowagi biologicz-
nej wody i nie stanowi zagrożenia dla roślin i ryb, a jego 
skuteczność działania jest dostrzegalna już po kilku 
godzinach.

Tetra GmbH
Herrenteich 78, 49324 Melle, Germany

 www.tetra.net/pl/pl

TETRA POND ALGO FIN
Skuteczny i bezpieczny sposób na usunięcie 

uporczywych glonów nitkowatych oraz innych 
gatunków glonów występujących w stawie 

ogrodowym. Środek niszczy ich organizm i me-
tabolizm, a przy tym działa w sposób bezpiecz-

ny i na długo utrzymuje wzrost tych roślin pod 
kontrolą.

Tetra GmbH
Herrenteich 78, 49324 Melle, Germany

 www.tetra.net/pl/pl

ICE STOP
ICE STOP jest doskonałym środkiem antyoblodzeniowym. 
Środek ten skutecznie zwalcza śnieg i lód w temperatu-
rach do -30 °C. Nie niszczy i nie odbarwia kostki brukowej, 
nie wpływa szkodliwie na rosnące w pobliżu rośliny, nie 
jest tak silnie korozyjny jak sól drogowa, nie powoduje ura-
zów delikatnych łap czworonogów, nie niszczy obuwia. 
Jest wysoce wydajny, nawet 10x bardziej niż sól drogowa.

AMPOL-MEROL Karol Smoleński
ul. Kętrzyńskiego 49, Wąbrzeźno 87-200

www.nawozyogrodnicze.pl

DOLOKORN –  
GRANULOWANE WAPNO

Nawóz wapniowy węglanowo – magnezowy w for-
mie granulowanej. Otoczkowany w melasie, zapew-
nia doskonałą przyswajalność składników przez rośli-

ny. Dodatkowo zawiera mikroelementy, takie jak: bor, 
miedź, mangan, cynk, żelazo. Dostępne gramatury: 

10 i 25 kg.

FARGO Chronimy Rośliny
ul. Wierzbowa 2a, 62-080 Tarnowo Podgórne

www.fargotarnowo.pl

BASFOLIAR ACTIV
Nawóz dolistny produkowany na bazie ekstraktu z alg morskich. 

Zawiera hormony roślinne, aminokwasy, witaminy i mikroskładniki. 
Łatwo i szybko pobierany przez rośliny. Doskonale wpływa na roz-
wój korzeni, ogólną kondycję roślin i ich witalność. Dostępne gra-

matury: 250 ml / 1 i 10 l.

FARGO Chronimy Rośliny
ul. Wierzbowa 2a; 62-080 Tarnowo Podgórne

www.fargotarnowo.pl

NAWÓZ VILA SUPER SCANDIC  
(DO ROŚLIN IGLASTYCH)
Nawóz granulowany przeznaczony do całorocznego do-
karmiania drzew i krzewów iglastych. Bogaty w składniki 
pokarmowe zaspokaja zapotrzebowanie roślin iglastych 
w poszczególnych fazach wzrostu. Dodatek magnezu 
ogranicza ryzyko przebarwienia igieł. Dostępny w opako-
waniach: 1 / 3 / 12 i 25 kg.

 Vila
ul. Górnośląska 4e, 70-664 Szczecin

www.vila-nawozy.pl
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T argi Sadownictwa i  Wa-
r z y w n ic t w a poz y t y w -
nie zaskoczyły wystaw-

ców nie tylko liczbą odwiedza-
jących, ale również wieloma 
udanymi rozmowami bizne-
sowymi. Po raz drugi odby-
ły się w nowoczesnym obiekcie 

Frekwencja na doskonałym poziomie, mnóstwo owocnych rozmów 
biznesowych i kilka prezentacji – oto krótki bilans VII edycji Targów 

Sadownictwa i Warzywnictwa 2017. Wydarzenie odbyło się w dniach 
11- 12 stycznia w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Przedstawiciele 

,,Biznesu Ogrodniczego” uczestniczyli w evencie

Ponad 
oczekiwania

TEKST: NATALIA DUR

konferencyjno-targowym Ptak 
Warsaw Expo w podwarszaw-
skim Nadarzynie, którego atu-
tem jest świetna lokalizacja nie-
opodal największego sadu Euro-
py, rejonu grójecko-wareckiego. 
Organizatorzy zadbali o dosko-
nałą atmosferę przygotowując 
wiele niespodzianek oraz bar-
dzo bogatą ofertę konferencyjną 
– 7 bloków tematycznych i ok. 50 
wykładów. Wystawcy są zgodni, 

że były to najlepsze z przygoto-
wanych do tej pory TSW. – Jeste-
śmy bardzo zadowoleni z udziału 
w wydarzeniu. To była dobra de-
cyzja. Nasze stoisko cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. Co 
więcej, odbyliśmy w tym czasie 
szereg istotnych dla nas rozmów 
biznesowych, które jak sądzę już 
niebawem zaowocują. Widać, że 
z roku na rok targi te się roz-
rastają, a wśród wystawców są 
również firmy, które produkują 
na rynek hobby – mówi Karolina 
Lukaszczyk z działu marketin-
gu i sprzedaży firmy Center Plast.  
– Targi bardzo pozytywnie nas za-
skoczyły. Przede wszystkim nie 
tylko liczbą wystawców, ale rów-
nież gości. Skutkuje to oczywiście 
udanymi transakcjami, które mo-
gliśmy przez dwa dni dokonać. 
Myślę, że w przyszłym roku będzie 
jeszcze lepiej. Widać, że organiza-
torzy postarali się – mam tutaj na 
myśli również miejsce, w którym 
odbywają się targi. Ptak Warsaw 
Expo jest doskonale skomuniko-
wany z większością dróg krajowych 
i autostrad. Dodatkowo obiekt jest 
po prostu wygodny i posiada duży 
parking – mówi Wojciech Wieczo-
rek, kierownik ds. badań i rozwoju 
w firmie ICB Pharma. 

TSW spełniły swoje zadania – 
zintegrowały branżę, stanowiły 
miejsce wymiany doświadczeń oraz 
miłych spotkań towarzyskich. 

Od lewej: Katarzyna Piekarska, pracownik 
biura obsługi klienta PNOS oraz Renata 
Pierzak, specjalista ds. dystrybucji nasion 
Moravoseed

Od lewej: Damian Pawliński, doradca w firmie Koppert 
oraz Tomasz Domański, outdoor project manager

Od lewej: Krzysztof Obolewicz, handlowiec 
w firmie Still i Zbigniew Chodukiewicz, doradca 
techniczny

Od lewej: Waldemar Jankowski oraz Jerzy Kruk, właściciel Microlife wraz z Natalią Dur,  
redaktor  „Biznesu Ogrodniczego”



Od lewej: Michał Dudziński, handlowiec-doradca w firmie Ceres 
oraz Tomasz Popławski, dział maszyn

Od lewej: Mariusz Hoszowski-Siarkiewicz, regional sales 
manager Farm- Europe w firmie Valagro oraz Sebastiano 
D’Amico, crop manager Emea

Krzysztof Machnikowski, 
regionalny kierownik 
sprzedaży Fiskars

Karolina Lukaszczyk, dział 
marketingu i sprzedaży 
w Center Plast

Od lewej: Dariusz Kacprzak, kierownik produktu KHNO Polan, Witold 
Czuksanow, dziennikarz oraz Leszek Róg, naczelny hodowca KHNO Polan

Od lewej: Sławomir Zieliński, przedstawiciel regionalny w firmie 
Intermag, Łukasz Kutermach, koordynator ds. sadownictwa, Jan 
Wcisło, specjalista ds. upraw warzywniczych
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Od lewej: Tomasz Kozłowski, przedstawiciel 
handlowy w firmie EkoDarPol oraz Damian 
Gawroński, koordynator rynku rolnego

Od lewej: Arkadiusz Warpechowski, specjalista ds. sprzedaży wózków używanych w firmie  
Toyota oraz Adam Matuszewski, specjalista ds. produktu, Mariusz Moskaluk, doradca  
techniczno-handlowy, Tomasz Karasiński, przedstawiciel handlowy

Od lewej: Ireneusz Kraska, manager ds. Sprze-
daży Krajowej i Sieci w firmie Agrimpex oraz 
Gabriel Chojnacki, specjalista ds. sprzedaży

Od lewej: Tomasz Kozłowski, przedstawiciel 
handlowy w firmie Agrosimex oraz Aurelien 
Prevost, kierownik sprzedaży Polska w SDP

Od lewej: Janusz Zenio, właściciel firmy A-Rent, 
Maria Łuczak oraz Jerzy Banaszczyk, manager ds. 
produktu i szkoleń w Husqvarna

Paulina i Bartłomiej Romańscy, właściciele Gospodar-
stwa Ogrodniczego Paulina i Bartłomiej Romańscy

Od lewej; Sławomir Bryk, manager ds. klientów 
kluczowych w firmie Farmer oraz Krzysztof Smoter, 
krajowy manager ds. kluczowych klientów 

Andrzej Ufniarski, specjalista ds. marketingu 
w firmie Best-Pest oraz Natalia Dur

Od lewej: Arkadiusz Chwedoruk, 
przedstawiciel handlowy w firmie 
Stihl oraz Dariusz Dzbeński, kierownik 
regionu

Dawid Zdrada, przedstawiciel handlowy 
w firmie Fosfan oraz Maria Łuczak, specjali-
sta ds. sprzedaży  „Biznesu Ogrodniczego”

Natalia Dur oraz Tomasz Uchto, przedstawiciel 
Gospodarstwa Ogrodniczego Kusibab-Wyka

Od lewej: Wojciech Wieczorek, kierownik ds. badań 
i rozwoju w firmie ICB Pharma oraz Krzysztof Łęgocki, 
doradca ds. technicznych i sprzedaży

Od lewej: Rafał Hemmerling oraz Maciej 
Bączek, przedstawiciele handlowi Serafin
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Natalia Dur oraz Mateusz Marciniak, handlowiec 
mzForma

Arkadiusz Kartus, licencjonowany doradca 
probiotechnologii w ProBiotics Polska oraz Justyna 
Marek, doradca handlowy

Od lewej: Anna Pedyńska, kierownik działu ob-
sługi klienta w firmie Synthos Agro, Małgorzata 
Jagusiak, manager kategorii oraz Tomasz Cho-
chorowski, kierownik ds. kluczowych klientów

Robert Dobosz, przedstawi-
ciel handlowy PNOS

Od lewej; Marcin Kościelny, 
dyrektor działu handlowego 
w firmie Agro-Sur oraz Adam 
Stępień, przedstawiciel firmy

Agnieszka Nowicka oraz Piotr Pyclik, regionalni przed-
stawiciele handlowi w firmie Kwazar

Od lewej: Marcin Gutkowski oraz Grzegorz Ożarek, 
regionalni kierownicy sprzedaży w firmie ICL

R E K L A M A  



ŚWIATOWO,  
ALE DLA 
WSZYSTKICH

Jak podkreślają organiza-
torzy – Messe Essen GmbH 
– te prestiżowe targi są „je-
dynym na całym świecie ta-

kim wydarzeniem, które obejmuje 
wszystkie działy ogrodniczego sek-
tora i wszystkie elementy łańcucha 

Pomiędzy 24 a 27 stycznia w niemieckim Essen odbyła się najbardziej 
rozpoznawalna w branży roślin ozdobnych międzynarodowa 
impreza targowa – IPM (Internationale Pflanzenmesse), która 

zarazem symbolicznie otwiera globalny sezon wiosennego handlu. 
Tegoroczna, 35. edycja IPM Essen zgromadziła na powierzchni  
105 tys. m2 prawie 1600 wystawców z 50 krajów, w tym z Polski

Essen – 
megaspotkanie 

branżowe

marketingowego” – od produkcji 
po sprzedaż detaliczną i flory-
stykę. Kształtuje zarazem trendy 
oraz tworzy w ciągu czterech dni 
niepowtarzalny punkt bizneso-
wych spotkań. 

I w tym roku IPM było areną 
licznych premierowych prezenta-
cji. Dziesięciolecie obchodził kon-
kurs nowości roślinnych, które są 

zgłaszane przez wystawców do oce-
ny jury – było tym razem 61 pro-
duktów (odmian), w kilku katego-
riach. Impreza w Essen, ze względu 
na swoje znaczenie i wysoką fre-
kwencję zwiedzających – ok. 57 tys. 
osób z całego świata – obrosła też 
w wiele wydarzeń towarzyszących, 
jak np. finał konkursu o tytuł Mię-
dzynarodowego Ogrodnika Roku 
(International Grower of the Year 
Awards), o światowym zasięgu.

PRZEMIANY
W maju ub.r. rozpoczęto moder-

nizację terenów targowych Messe 
Essen, czego efektem była m.in. 
likwidacja pawilonów 9 i 9.1 oraz 
postawienie tymczasowych hal  
13 i 14. W wyniku tych reorgani-
zacji słabo widoczni byli zwłasz-
cza wystawcy z Włoch, którzy nie 
mogą zaliczyć targów IPM 2017 do 
udanych. Przemiany miały rów-
nież wpływ na polską ekspozycję. 

NASZ UDZIAŁ
Polskę reprezentowało w sumie 

35 wystawców; 9 z nich utworzyło 
– pod auspicjami Związku Szkół-
karzy Polskich i Agencji Promocji 
Zieleni – narodowe stoisko, które 
po raz kolejny wyraźnie zaznaczy-
ło obecność naszego kraju w mię-
dzynarodowym targowym tyglu. 
Zmniejszyło ono jednak swoje roz-
miary – ze względu na zmianę lo-
kalizacji ekspozycji (przeniesionej 
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Uroczyste otwarcie targów IPM Essen 2017

Rośliny balkonowo-rabatowe są co roku mocnym punktem IPM

TEKST I ZDJĘCIA: ALICJA CECOT 



R E K L A M A  

z pawilonu 9 do 7) kilkunastu szkół-
karzy zrezygnowało z uczestnicze-
nia w tegorocznych targach. 

Indywidualne ekspozycje – w in-
nych pawilonach – miały 2 inne pol-
skie szkółki roślin ozdobnych: Gospo-
darstwo Szkółkarskie Jan Ciepłucha 
oraz Clematisy M. K. J. Wędrowscy 
Szkółka Roślin Ozdobnych, obie 
usatysfakcjonowane z lokalizacji. 

Nasz kraj był również dobrze re-
prezentowany przez producentów 
doniczek i pojemników. 

Swoją obecność utrwaliła Vitro-
flora Grupa Producentów Sp. z o.o., 
po raz 3. z rzędu obecna w Essen 
(po przerwie) jako wystawca – 
poważny europejski dostawca 
bylin. Po raz pierwszy natomiast 
pojawiło się przedsiębiorstwo  

Rośliny balkonowo-rabatowe są co roku mocnym punktem IPM

Polskie narodowe stoisko w pawilonie 7

Od lewej: Ewa Łuczak, Agnieszka Żukowska, Joanna Filipczak z APZ 
podczas eventu zapowiadającego 25-lecie Wystawy „Zieleń to Życie”



JMP Gospodarstwo Ogrod-
nicze Maria i Jarosław Pta-
szek – największa w Europie 
firma szklarniowa z produk-
cją doniczkowych storczyków  
Phalaenopsis. 

TAM TRZEBA BYĆ
Wystawcy przeprowadzili wie-

le rozmów, zdobyli też nowe in-
formacje na temat rynku, ten-
dencji, produktów, odbyli liczne 
spotkania. Czas pokaże, które 

z kontaktów okażą się owocne, 
które z inspiracji zostaną prze-
niesione do praktyki. Większość 
uczestników IPM 2017 przyznaje 
jednak bez wahania, że „napraw-
dę warto było tam być”.  
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Joanna Filipczak z Agencji Promocji 
Zieleni i Joanna Widaj, właścicielka 
szkółki Acrocona, zwiedzająca targi

Reprezentacja polskiej firmy Martex (pawilon nr 3) - od lewej: Filip Strenkowski, Joanna Setla, 
Janusz Strenkowski, Bartłomiej Setla

Po raz drugi w targach w Essen wzięła udział firma 
Clematisy M. K. J. Wędrowscy Szkółka Roślin Ozdob-
nych (1. z prawej – Magdalena Wędrowska) 

Duża duńska prezentacja, wypełniająca większość 
pawilonu 5. skupiała także zainteresowanie młodzieży

Ekspozycja duńskiej firmy Graff Kristensen A/S  
(hodowla i produkcja hibiskusów), która 
wyjechała z Essen z prestiżowymi trofeami 

Emile Dings z firmy Chrysal prezentuje nowy 
koncept pod nazwą Your Natural Orchid

Andrzej Gruszczyński i Paweł Marczyński 
na ekspozycji szkółki Clematis Źródło Do-
brych Pnączy, od dawna obecnej na IPM

Paulina Żak i Paulina Kozioł-Kucharska 
z firmy Gartenland Polska
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Pierwsza z prawej Danuta Sacha z Gospodarstwa 
Szkółkarskiego Tadeusz Kusibab (13. raz na targach IPM),  
obok Marcin Wyka z Gospodarstwa Szkółkarskiego 
Aleksandra Kusibab-Wyka – z klientami     

Aleksander Michalik z firmy Vitroflora, która prezentowała byliny

Renata Fryszkowska-Madej 
i Roman Fryszkowski na stoisku 
rodzinnej szkółki

Rodzeństwo Jacek i Agniesz-
ka Ptaszek na ekspozycji firmy 
JMP Flowers

Bywalcy IPM - z lewej Anna Ciepłucha-Kowalska, z prawej 
Jan Ciepłucha (z  klientami)
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W dniach 6-8 stycznia w Andrychowie odbyła się 16. edycja targów 
zatowarowaniowych, zorganizowanych przez firmę Biovita. Trzy 

intensywne dni były doskonałą okazją do zaprezentowania nowości 
przez 30 producentów oraz dokonania zakupów jeszcze przed 

rozpoczęciem sezonu

Biovita zatowarowała!

TEKST: KONRAD URBAŃSKI

Targi zostały połączone 
z 20-leciem firmy Biovita. 
Pierwszego dnia odbyła się 

gala jubileuszowa z pokazem mo-
dy z przymrużeniem oka, zorga-
nizowanym przez pracowników 
firmy. Sobota natomiast była 
dniem targowym. W spotkaniu 
wzięło udział 30 wystawców. 

– Imprezę oceniam jako bar-
dzo udaną, mieliśmy okazję do 
zaprezentowania nowości w na-
szej ofercie produktowej. Z du-
żym zainteresowaniem spotkał 
się Ziołovit – nawóz naturalny do 
ziół oraz nawóz posypowy z mi-
koryzą do rododendronów. Nie-
słabnącą popularnością cieszył 
się Storczykowy Kącik, klien-
ci wciąż o niego pytają – mówi 
Krzysztof Wiszniewski z firmy 
Zielony Dom. 

Od lewej: Piotr Rusek i Leszek Wiśniewski, przedstawiciele handlowi Grupa INCO oraz Marcin 
Kroczek, kierownik sprzedaży regionu południe

Od lewej: Tomasz Sadowski z działu 
handlowego Best-Pest i Andrzej Ufniarski, 
specjalista ds. marketingu 

Marek i Joanna Danceccy, właściciele hurtowni Biovita

Wacław Mazur, przedstawiciel handlowy Fosfan z klientką Tomasz Zelek, regionalny kierownik sprzedaży Bros   
i  Agnieszka Jakubowska, przedstawiciel handlowy



Paweł Poręba, regionalny przedstawiciel handlowy Cellfast

Od lewej: Tadeusz Dragan, wiceprezes zarządu Agrecol i Marek Danecki

Leszek Franzblau, reprezentant firmy 
Synthos Agro

Marcin Czekalski, regionalny przedstawiciel 
handlowy Browin
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Krzysztof Wiszniewski, przedstawiciel handlowy firmy Kozielski z klientami

Od lewej: Tomasz Kułaga i Alina Kucharczyk, 
przedstawiciele firmy Plantpol z klientem

Od lewej: Cezary Łosiak, członek zarządu Kwazar i Michał Mutrynowski, 
przedstawiciel handlowy

Edward Fuśniak, przedstawiciel firmy RAMP 
z klientami

Barbara Hochół i Sławomir Sermak, przedstawiciele 
handlowi PlantiCo

Od lewej: Piotr Łukasz i Paweł Łukasz, właściciele firmy „Łukasz”

Od lewej: Bogusz Downar-Zapolski, marketing manager Vila 
i Jacek Lubieniecki, dyrektor zarządzający

Rafał Kubasik, przedstawiciel handlowy Tropical

Krystyna Kielar, główny specjalista 
ds. handlu KHNO Polan i Tomasz Wilk, 
specjalista ds. marketingu w Dziale 
Marketingu i Obrotu Towarowego
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W Łysomicach w hotelu 
Monet 13 stycznia pro-
ducenci i dystrybutorzy 

Za nami 7. edycja niezwykle udanych targów zatowarowaniowych 
zorganizowanych przez hurtownię Rol-Pest,w której udział  

wzięło aż 34 wystawców

Zatowarowanie 
w Rol-Pest

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

spotkali się z właścicielami skle-
pów i  centrów ogrodniczych. 
Targi były doskonałą okazją do 

uzupełnienia oferty, zapoznania 
się z nowościami i nawiązania 
współpracy z nowymi dostawcami. 

– Targi to doskonała okazja do 
bezpośredniego poznania klien-
tów i ich oczekiwań, przybliżenia 
oferty współpracujących z nami 
producentów oraz podtrzymania 
relacji biznesowych. Hurtownia 
stanowi swoisty łącznik pomiędzy 
producentem a detalistą, dlatego 
na naszych barkach spoczywa od-
powiedzialność dbania o harmo-
nijną współpracę – mówi Tadeusz 
Wadych, prezes hurtowni.

Zwieńczeniem oficjalnej części 
imprezy było wręczenie nagród 
rozlosowanych wśród klientów, 
którzy w czasie jej trwania złożyli 
największe zamówienia.     

– Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z przebiegu targów, które zaowo-
cowały wieloma konkretnymi roz-
mowami i licznymi zamówieniami. 
Dbamy o stały kontakt z naszymi 
klientami, a takie spotkania są do-
skonałą okazją do zacieśniania rela-
cji – podsumowuje Robert Damsz, 
właściciel firmy Glotox. 

Monika Sasal, specjalista ds. marketingu KHNO Polan 
i Robert Szuba, reprezentant firmy

Od lewej: Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes Ogrodniczy”, Ewa 
Wadych, wiceprezes hurtowni Rol-Pest, Tadeusz Wadych, prezes hurtowni Rol-Pest 
i Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznesu Ogrodniczego”

Od lewej: Tomasz Drabek i Tomasz Kułaga, 
przedstawiciele handlowi Plantpol

Od lewej: Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży krajowej Lasland, Renata 
Aleksandrzak, Witold Czuksanow, dziennikarz i Paweł Kanderski, regionalny 
przedstawiciel handlowy
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Od lewej: Tomasz Lisowicz i Piotr Rojek, przedstawiciele 
handlowi Centrala Nasienna Wołów

Grzegorz Paszkowski, regionalny kierownik sprzedaży Best-Pest

Od lewej: Piotr Szmaj 
i Rafał Szewczyk, 
specjaliści ds. sprzedaży 
Agrimpex

Mirosław Kleśny, przedstawiciel 
handlowy Prosperplast

Konrad Buczkowski, 
przedstawiciel handlowy 
Rolimpex i Andżelika Szydłowska

Od lewej: Jerzy Szymczyk, 
kierownik regionalny 
BioExpert i Piotr Sakowski, 
lider zespołu

Od lewej: Marian Finklewicz i Zbigniew Michałek, przedstawiciele 
handlowi w firmie Cellfast
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Marek Pietrzak, przedstawiciel 
handlowy FN Granum i Małgorzata 
Kaczmarek, specjalista ds. sprzedaży

Od lewej: Cezary Łosiak, członek zarządu Kwazar, Jakub Tiedtke, regionalny przedstawiciel 
handlowy, Renata Aleksandrzak, Mirosław Macioch, dyrektor sprzedaży i marketingu oraz  
Jakub Chart, regionalny przedstawiciel handlowy

Krzysztof Wiszniewski, regionalny kierownik 
sprzedaży w firmie Kozielski, właściciela 
marki Zielony Dom

Sławomir Rzeczewski, dyrektor regionalny 
Ampol-Merol Karol Smoleński i Violetta Branicka, 
zastępca kierownika sprzedaży

Od lewej: Łukasz Pawlak i Tomasz Pyszka, przedsta-
wiciele handlowi RAMP

Od lewej: Jakub Nowicki i Malwina Kucharska, 
specjaliści ds. sprzedaży Sumin

Od lewej: Anna Węgrzynowska, doradca klienta 
biznesowego Crédit Agricole, Artur Czeszel, 
dyrektor placówki bankowej  Crédit Agricole 
w Toruniu i Monika Dankiewicz, doradca klienta 
indywidualnego

Joanna Surowiec, kierownik ds. handlu 
i marketingu Marolex i Mateusz Ochociński, 
regionalny przedstawiciel handlowy

Wojciech Kazimierczuk, regionalny 
przedstawiciel handlowy Westland

Od lewej: Mariusz Obara, właściciel firmy 
KARD i Renata Aleksandrzak

Od lewej: Krzysztof Groszewski, przedstawiciel 
handlowy Grupa INCO i Marcin Stępień, 
regionalny kierownik sprzedaży

Od lewej: Piotr Rutkowski i Waldemar Liziński, 
reprezentanci firmy Form-Plastic

Od lewej: Karol Damsz, Wanda i Robert 
Damszowie, właściciele firmy Glotox
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 Od lewej: Tomasz Jakubowski i Damian Dragan, przedstawiciele 

firmy Agrecol

Od lewej: Jarosław Ochmanowicz, specjalista ds. handlowych 
w firmie Centnas i Marek Krawicki, kierownik marketingu

Od lewej: Sebastian Ber-
łowski i Marcin Wiśniewski, 
przedstawiciele handlowi 
Bros

Sławomir Linkowski i Re-
gina Żłobicka,  przedsta-
wiciele handlowi w firmie 
Lamela

Od lewej, na górze: Marcin Barbach, prezes COMPO Polska 
i Agnieszka Idziak; na dole: Krzysztof Wojciechowski, key 
account manager COMPO Consumer i Damian Klekotko, 
regionalny koordynator ds. sprzedaży COMPO Consumer

Od lewej: Mariusz Nowakowski, 
przedstawiciel handlowy Vilmorin 
Garden i Rafał Majchrzycki, 
kierownik sprzedaży rynku 
specjalistycznego

Piotr Fryza i Ewa Rogal, 
przedstawiciele handlowi firmy 
Ciech Sarzyna
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Spotkanie odbyło się w dniach 
7-8 stycznia w hotelu Rze-
szów. Uczestnicy wydarzenia 

mogli w jednym miejscu zapoznać 
się z ofertą 49 firm. Była to rów-
nież doskonała okazja do wielu 
rozmów biznesowych oraz pod-
sumowania minionego sezonu. 
Obecni na targach wystawcy za-
prezentowali swoje najlepsze pro-
dukty, a klienci mieli okazję za-
opatrzyć się w nie na preferencyj-
nych warunkach. Podczas eventu 
nie zabrakło atrakcji. W czasie 
uroczystego bankietu organi-
zatorzy nagrodzili uczestników 

w kilku kategoriach: m.in. klien-
tów, który złożyli największe za-
mówienia oraz dostawców - zwy-
cięzców w kategoriach najładniej-
sze stoisko, produkt targów oraz 
największa sprzedaż podczas tar-
gów. Jak co roku przyznano tak-
że klientom nagrody w ramach  
projektu „Składaj zamówienia – 
wygrywaj nagrody” za zamówie-
nia składane przez cały 2016 rok 
przez platformę internetową. 

– Jak co roku targi HORTICO 
oceniamy bardzo dobrze. Ich orga-
nizacja jest na najwyższym pozio-
mie, a co najważniejsze, to jedne 

z tych wydarzeń, na które klienci 
przyjeżdżają w konkretnym celu – 
by się zatowarować. W tym roku 
nasze stoisko odwiedziło sporo 
osób, które złożyły zamówienia oraz 
deklaracje zamówień. Na targach 
przedstawiliśmy specjalną ofertę 
dedykowaną centrom ogrodniczym, 
zawierającą dwie nowe ekspozycje 
na stojakach półpaletowych. Pierw-
sza to stojak na narzędzia hartowa-
ne, wyposażony w tester do szpadli, 
dzięki któremu klient może sam, 
jeszcze w sklepie, sprawdzić wy-
trzymałość i właściwości narzędzi 
Heavy Duty. Z kolei druga – stojak 
wiosenny – pozwala na stosunko-
wo niewielkiej powierzchni ekspo-
nować i przechowywać niezbęd-
ne narzędzia ogrodnicze – mówi 
Agnieszka Cerapińska, dyrektor 
ds. sprzedaży w firmie Pawłowski. 

– To były jedne z bardziej uda-
nych targów zorganizowanych przez 
HORTICO. Pomimo złych warunków 
pogodowych większość klientów – 
zwłaszcza z trzech regionów: Wro-
cław, Lublin i Rzeszów – szczęśliwie 
dotarła. Nasze stoisko, na którym 
zaprezentowaliśmy szeroką ofertę 
produktową cieszyło się sporym za-
interesowaniem, a rozmowy z klien-
tami napawają nas optymizmem. 
Co nas cieszy to fakt, że nowi klienci 
hurtowi HORTICO, którzy jeszcze 
z nami nie współpracują, również 
byli zainteresowani naszą ofertą. 
Wzrok klientów najbardziej przy-
ciągały z racji mody na ekologię 
produkty BIO, zwłaszcza podłoża 
z nawozem organicznym. Ponadto 
zauważyliśmy, że nie maleje zain-
teresowanie naszymi podłożami 
z linii Bella– mówi Wojciech Gra-
bowski, dyrektor ds. handlowych 
w firmie Hydrokomplet. 

Pobite rekordy zamówień, sprzedaży i wysoka frekwencja – tak 
w skrócie można podsumować XV edycję targów HORTICO, które 

7-8 stycznia odbyły się w Rzeszowie. Po raz kolejny spółka spotkała 
się ze swoimi najlepszymi klientami oraz największymi dostawcami 

z branży ogrodniczej. Przedstawiciele „Biznesu Ogrodniczego” 
uczestniczyli w wydarzeniu

Rekordowe targi HORTICO

TEKST: NATALIA DUR

Paweł Kolasa, prezes zarządu HORTICO
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Od lewej: Bogusław Matejek, reprezentant firmy 
Agrimpex, Żaneta Szałaj, pracownik Działu 
Sprzedaży, Gabriel Chojnacki, specjalista sprzedaży 
i Tomasz Mędrala, kierownik Działu Sprzedaży

Od lewej: Dariusz Skotnicki, reprezentant firmy 
Zielona Oaza i Tomasz Pogorzelec, kierownik działu 
sprzedaży 

Od lewej: Damian Jezierski i Paweł Skwarek, 
reprezentanci firmy Browin

Żaneta Wiszniewska-Wałkowska i Krzysztof 
Biedrzycki, regionalni kierownicy sprzedaży 
Zielony Dom

Michał Przyłubski, kierownik 
regionu BioArcus

Dariusz Bartnik, przedstawi-
ciel handlowy Spójnia

Krzysztof Śliwa, reprezentant 
firmy Best-PestOd lewej: Kacper Kut, account manager Agrecol i Krzysztof 

Różalski, kierownik sprzedaży region południowo-wschodni Od lewej: Sobiesław Pieprzowski, dyrektor 
regionalny Ampol-Merol Karol Smoleński, Anna 
Smoleńska, dyrektor zarządzająca i Sławomir 
Rzeczewski, dyrektor regionalny
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Robert Damsz, właściciel firmy Glotox

Od lewej: Arkadiusz Majewski i Rafał Majewski, regionalni przedstawiciele handlowi Cellfast

Maciej Gendera i Marita Paroń, 
reprezentanci Hurtowni Ogrodniczej 
Bogdan Królik

Krzysztof Komoszka, product manager Kwazar 
i Adriana Sadecka, regionalny przedstawiciel 
handlowy

Od lewej: Mateusz Woźniak, kierownik sprzedaży 
marki Hydrobox i Tomasz Piotrowicz, przedstawiciel 
handlowy

Andrzej Guszał, wiceprezes zarządu HORTICO

Od lewej: Jacek Urbanik i Daniel Piotrowski, 
handlowcy z firmy Lamela

Od lewej: Arkadiusz Zuwała i Tomasz Weber, 
przedstawiciele handlowi Grupa INCO

Joanna Maziarz  i Szymon Reinberger, 
reprezentanci firmy Form-Plastic

Od lewej: Denis Kamela, przedstawiciel handlowy 
COMPO Consumer i Michał Adach, regionalny 
koordynator ds. sprzedaży

Łukasz Olech, kierownik regionalny Kronen

Od lewej: Marcin Kunicki i Andrzej Samul, właściciel firmy Roltico



Od lewej: Rafał Filipowski, regionalny kierownik 
sprzedaży Floraland i Sławomir Czyż, regionalny 
przedstawiciel handlowy

Wojciech Grabowski, dyrektor 
handlowy w firmie Hydrokomplet

Od lewej: Michał Zieman, kierownik ds. sprzedaży w firmie Pawłowski, Wiesław 
Pawłowski, właściciel firmy i Agnieszka Cerapińska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Od lewej: Czesław Mosz, przedstawiciel han-
dlowy Plantico i Alicja Nowotarska, kierownik 
Hurtowni Nasion

Od lewej: Leszek Wasilewski i Igor Paciorowski, 
przedstawiciele handlowi Prosperplast

Adam Lipniewski i Małgorzata Lewicka, przed-
stawiciele handlowi PNOS

Od lewej: Marcin Rożniata, dyrektor sprzedaży 
i marketingu RAMP i Tomasz Pyszka, przedsta-
wiciel handlowy

Dariusz Kacprzak, kierownik 
produktu KHNO Polan

Przemysław Sowul, 
właściciel firmy 
Sowul&Sowul

Andrzej Melanowicz, dyrektor 
zarządzający Unichem

Od lewej: Bartosz Gajewski, przedstawiciel handlowy Sumin, 
Jarosław Mokrzecki, dyrektor operacyjny ds. sprzedaży 
i marketingu, Piotr Olech, regionalny kierownik sprzedaży 
i Ewelina Bogusz, przedstawiciel handlowy z klientami

Od lewej: Adrian Kuczmaszewski, kierownik 
sprzedaży Zespół Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek 
Junior, Emilia Prus, specjalista ds. sprzedaży i Piotr 
Tomaszewski, przedstawiciel handlowy

Jakub Kordulas, przedstawiciel handlowy 
w firmie W. Legutko i Sylwia Jabłońska 
z hurtowni Hortico

Joanna Chadaj, właścicielka firmy Lustan i Piotr 
Cebula, handlowiec
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GROEN-DIREKT
07-08.02.2017 – Boskoop (Holandia)

AMBIENTE
10-14.02.2017 – Frankfurt nad Menem 
(Niemcy)

GARDENIA
02-04.03.2017 – Poznań

HOME DECOR
14-17.03.2017 – Poznań

TWÓJ DOM, TWÓJ OGRÓD 
18.03.2017 – Ostróda

FLOWER SHOW
22-25.03.2017 – Istanbuł (Turcja)

FOR GARDEN
23-26.03.2017 – Praga (Czechy)

EDEN – KIERMASZ OGRODNICZY
24.03.2017 – Lublin

GREEN DAYS 2017
07-09.04.2017 – Ptak Warsaw Expo

WIOSNA W OGRODZIE
12-14.05.2017 – Rënk, Gdańsk 

SALON DU VÉGÉTAL
20-22.6.2017 – Nantes (Francja)

KALENDARIUM

W jednym miejscu przez dwa dni każdy 
będzie mógł zapoznać się z najnowszy-

mi trendami dotyczącymi projektowania do-
mów i ogrodów, nabyć lub zamówić materiały 
i produkty potrzebne do wykonania swojego 
wymarzonego projektu i w końcu znajdzie tu 
firmę, która ten projekt zrealizuje.

Twój Dom, Twój Ogród to nie tylko prezenta-
cja produktów i usług wystawiających się firm,  
ale również bogaty program wydarzeń towa-
rzyszących tj.: pokazy, warsztaty, konkursy. 
W tym samym terminie odbędzie się również 
inny cykliczny event – kiermasz ogrodniczy 
„Zielona Arena”, co jest uzupełnieniem całej 
oferty targów: materiały budowlane, maszyny 
budowlane i ogrodnicze, wyposażenie wnętrz, 
oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, chemia 

budowlana, mała architektura, środki ochro-
ny roślin, oczka wodne i baseny.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji bę-
dzie znana prezenterka telewizyjna Katarzyna 
Dowbor, która weźmie udział w panelu dys-
kusyjnym dotyczącym aranżacji ogrodów. 

ĆWIERĆWIECZE 
„Zieleń to Życie”

TARGI TWÓJ DOM, TWÓJ OGRÓD
W dniach 18-19 marca Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Mazury w Ostródzie zmieni 
się w miejsce, które powinna odwiedzić każda osoba planująca budowę lub remont domu, 
odświeżenie tarasu lub ogrodu oraz każdy miłośnik zieleni i aranżacji wnętrz

 ODETCHNIJ ZIELENIĄ!  To przewodnie hasło 25. edycji Międzynarodowej 
Wystawy ,,Zieleń to Życie”, która odbędzie się  w dniach 31 sierpnia – 2 września 
w Expo XXI w Warszawie

W 2016 roku w „Zieleń to Życie” wzięło 
udział 325 wystawców z 17 krajów. 

Targi odwiedziło 17 tys. gości, w tym 6867 
profesjonalistów z 40 krajów. – Tegoroczne 
przesłanie Wystawy jest odpowiedzią na silną 
potrzebę poprawy jakości życia, zwłaszcza 
w warunkach miejskich – mówi Agnieszka 
Żukowska, dyrektor Wystawy. – Od kilku 
lat obserwujemy rozwój miejskiego ogrod-
nictwa, zarówno w wymiarze społecznym: 
jak miejskie farmy, ogrody społecznościowe, 

nowe ogrody działkowe czy zaangażowa-
nie mieszkańców w ochronę zieleni, a tak-
że w skali mikro: w prywatnym miejskim 
ogrodzie, tarasie czy balkonowym miejscu 
relaksu. We wszystkich wymiarach tego 
trendu jest olbrzymi potencjał dla ogrodni-
ków – producentów roślin, akcesoriów i roz-
maitych produktów z branży ogrodniczej. 
Na „Zieleń to Życie” zobaczymy najwięk-
szą w Polsce prezentację roślin do ogrodów 
i terenów zieleni, a w ramach sektora Flo-
wer Expo Polska kwiaty cięte, doniczkowe. 
Zaprezentowana zostanie także technika 
i sprzęt oraz szeroka oferta produktów dla 
ogrodnictwa i terenów zieleni. 
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REKORDOWE ZAINTERESOWANIE 
targami Gardenia 

Sukces minionej edycji sprawił, że tegoroczna odsłona targów Gardenia cieszy 
się wyjątkowo dużym zainteresowaniem ze strony wystawców. Powierzchnia 
wystawiennicza stale rośnie. Udział w wydarzeniu potwierdzili czołowi liderzy 
w branży ogrodniczej. W gronie wystawców pojawią się także nowe firmy, 
nieznane dotychczas na polskim rynku

Wzrost liczby wystawców to część długofa-
lowej strategii rozwoju targów Gardenia 

– podkreśla Jakub Patelka, dyrektor projektu. 
– Liczyliśmy, że w tym roku również nastąpi 
przyrost firm. Jednak obecny stan zgłoszeń 
przeszedł nasze oczekiwania. Każdego dnia 
pojawiają się nowi przedsiębiorcy, którzy nie 

uczestniczyli do tej pory w Gardenii. Cześć 
z wystawców ma też swoje wielki powroty na 
Targi – dodaje. Zdecydowana większość pod-
miotów, które regularnie uczestniczą w Gar-
denii planuje zaprezentować szerszy zakres 
produktów i usług. To podejście przekłada 
się na wzrost powierzchni poszczególnych 

stoisk. Zwiedzający mogą liczyć na bardzo 
oryginalnie zaaranżowane przestrzenie eks-
pozycyjne. Międzynarodowe Targi Ogrodnic-
twa i Architektury Krajobrazu Gardenia od-
będą się w dniach 2-4 marca na terenie MTP 
w Poznaniu. XI odsłona wydarzenia zaskoczy 
odwiedzających pod każdym względem. Sezon 
ogrodniczy, który już niebawem branża zain-
auguruje w Poznaniu, zapowiada się kwitnąco. 

Jest wiele powodów, dla których warto 
odwiedzić Gardenię. Należą do nich: bardzo 
dobry termin, który przypada na początek 
kalendarzowej wiosny i czas rozpoczęcia 
prac w ogrodzie, różnorodność oferty i spe-
cjalnie przygotowane na tę okazję rabaty, 
cykl warsztatów na żywo prowadzonych 
przez gwiazdy telewizyjne specjalizujące się 
w ogrodnictwie czy porady w zakresie aran-
żacji zielonej przestrzeni. 

Więcej informacji na www.gardenia.mtp.pl 
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NOWE LOGO POKON 

W sezonie 2017 firma POKON NATU-
RADO BV, holenderski producent nawozów 
i podłoży, której dystrybutorem jest Victus-
-Emak z Poznania, wprowadza nowy logotyp. 
Nowe logo jest już na fanpage’u na Facebo-
oku firmy Pokon – Kwitnący Dom i Ogród 
oraz w nowych materiałach przygotowanych 
na bieżący sezon. 
Sukcesywnie bę-
dzie pojawiać się 
również na opa-
kowaniach nawo-
zów – w pierwszej 
kolejności na na-
wozach płynnych, 
które w 2017 r. zy-
skają nową szatę 
graficzną.

LOTERIA „IDEALNY OGRÓD”

Po sukcesie zeszłorocznej loterii wspar-
ciem sprzedaży nawozów marki POKON 
w tym roku będzie kolejna loteria z bardzo 
atrakcyjnymi nagrodami. Nagrodą główną 
są 3 vouchery na wycieczkę o wartości 5 tys. 
Wygrać można również kosiarki akumula-
torowe OLEO-MAC, bębny z automatycz-
nym zwijaczem węża marki HOZELOCK 
oraz nawozy do trawnika POKON. Szcze-
góły i rejestracja kuponów loterii na stronie 
www.promocja.pokon.pl

LOTERIA „MISTRZOWSKA 
JAZDA” DLA MARKI OLEO-MAC

W tym roku firma Victus-Emak promuje 
markę maszyn ogrodniczych Oleo-Mac po-
przez loterię konsumencką. Każdy, kto kupi 
urządzenie spalinowe Oleo-Mac w okresie  
1 kwietnia – 30 czerwca br. otrzyma kupon ze 
specjalnym kodem promocyjnym. Wszystkie 
kody zarejestrowane na stronie www dedy-
kowanej loterii wezmą udział w losowaniu 

cennych nagród: 5 skuterów Romet, 20 ro-
werów Kross oraz 100 bębnów Hozelock.

Wprowadzenie loterii będzie wsparte licz-
nymi materiałami promocyjnymi w punk-
tach sprzedaży oraz kampanią reklamową.

PIELĘGNUJ TRAWNIK 
Z VICTUS-EMAK

Firma Victus-Emak zachęca do szuka-
nia informacji o produktach niezbędnych 
do pielęgnacji trawnika na nowej stronie 
internetowej. Nowa strona www.idealny-
trawnik.pl prezentuje porady dotyczące pie-
lęgnacji trawnika na każdą porę roku oraz 
produkty niezbędne przy jego pielęgnacji: 
maszyny OLEO-MAC, sprzęt podlewający 
HOZELOCK oraz nawozy POKON do pra-
cy w ogrodzie.

KALENDARZ POKON 2017  
ZE ZDJĘCIAMI FANÓW 

Przez cały zeszły rok na facebookowym 
profilu firmy Pokon – KWITNĄCY DOM 
I OGRÓD – aktywny był konkurs fotogra-
ficzny. W każdym 
miesiącu wybie-
rane było jedno 
zwycięskie zdję-
cie, pokazujące 
roślin w ogrodach 
fanów. Efektem 
konkursu jest 
Kalendarz 2017 
z  najlepszymi 
zdjęciami. 

POKON – 
tego jeszcze nie było!

W sezonie 2017 firma Victus-Emak bardzo aktywnie promuje  marki POKON 
oraz Oleo-MAC

Kup nawóz wygraj nagrodę!
Szczegóły na stronie www.promocja.pokon.pl

Loteria 2017

Idealny ogródIdealny ogród
Voucher NA WAKACJE o wartości

5 000 zł

NAGRODA GŁÓWNA
Voucher NA WAKACJE o wartości

5 000 zł

NAGRODA GŁÓWNA

Voucher NA WAKACJE o wartości

5 000 zł

NAGRODA GŁÓWNA

Nagrody:3x
Kosiarka 
akumulatorowa 
Oleo-Mac

10x

Bęben 
Hozelock AutoReel 

Nawóz do 
trawników 
POKON

100x

20x

Loteria 2017
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WIOSNA W OGRODZIE 2017
Tegoroczna, już XV, edycja targów „Wiosna w ogrodzie” odbędzie się w dniach 
12-14 maja pod patronatem „Biznesu Ogrodniczego”

W targach weźmie udział około 300 
wystawców. – Naszą imprezę od-

wiedza co roku ponad 27 tys. klientów. 
Taki wynik frekwencji mówi sam za sie-
bie i wskazuje na ciągle rosnący popyt 
w branży ogrodniczej, określa również, jaką 

ozdabiania swoich balkonów  i okiennych 
parapetów. Kierujemy ją do osób, które 
lubią i chcą otaczać się pięknym światem 
roślin – dodaje. 

„Wiosna w ogrodzie” odbywać się 
w dniach 12-14 maja, w piątek 12 maja 
od 14:00 do 18:00, zaś w sobotę i niedzielę 
od 10:00 do 18:00, na terenie Pomorskie-
go Centrum Hurtowego Rënk, w Gdańsku, 
przy ul. Wodnika 50. W trakcie imprezy 
odbywają się liczne konkursy zarówno 
dla wystawców, jak i klientów. Tradycyj-
nie komisja konkursowa wyłoni laureata 
spośród wystawców w 5 kategoriach: za 
najpiękniejsze stoisko wystawy, najpięk-
niejszy kwiat, najciekawszy produkt do 
ogrodu, najpiękniejszy krzew i najpięk-
niejsze drzewko. 

Zeszłoroczna edycja targów 
spoga+gafa przyciągnę-

ła 39 tys. gości ze 106 krajów 

świata – to o 6% więcej niż w 2015 r. Ogólno-
światowy charakter imprezy podkreśla fakt, 
że ponad 60% gości przybyło spoza Niemiec. 

TRENDY W KOLONII 
Spoga+gafa, największe targi ogrodnicze, odbędą się w dniach 3-5 września. Jak co 
roku wydarzenie poprzedzi konferencja prasowa – 2-3 maja w Rzymie – na której 
organizatorzy podsumują rok i przedstawią trendy na nadchodzący sezon. Redakcja 
„Biznesu Ogrodniczego” będzie obecna na targach i konferencji

W sezonie 2017 ok. 2 tys. wystawców zapre-
zentuje innowacje ogrodnicze: nowe rośliny, 
a także pomysły na sprzedaż i dystrybucję. 
Organizacja przestrzeni w ogrodzie, pielę-
gnacja, akcesoria do grillowania – na targach 
pokazane będzie wszystko to, co dotyczy 
ogrodów, niezależnie od ich wielkości czy 
przeznaczenia. Z polskich wystawców swoją 
obecność na targach potwierdziły m.in. fir-
my: Cellfast, Form-Plastic, Lamela, Planta, 
Prosperplast oraz Ramp. 

skuteczną odpowiedzią na ten wzrost jest 
organizowana przez nas wystawa połączo-
na z kiermaszem. Naszymi dodatkowymi 
atutami są lokalizacja i miejsce imprezy. 
Infrastruktura oraz centralne położenie 
Rënku względem aglomeracji trójmiejskiej 
i autostrady umożliwiają dogodny dojazd 
i łatwe przyjęcie tak dużej liczby klien-
tów – mówi Hanna Czapiewska, organi-
zatorka targów. –  „Wiosna w ogrodzie” 
przeznaczona jest dla wszystkich miło-
śników roślin i ogrodnictwa, właścicieli 
dużych ogrodów, jak również amatorów 



R
E

K
L

A
M

A
 

SPOTKANIE 
blogerów

Targi GROEN-Direkt dotychczas słynęły z olbrzymiego 
wyboru roślin ogrodowych i choinek świątecznych. Jednak 
w tym roku na wiosenną edycję, która odbędzie się w dniach 
7-8 lutego, organizatorzy przygotowali dla swoich gości 
prawdziwą niespodziankę. Do oferty przebojem wchodzą 
rośliny domowe

W dniach 3-4 marca, podczas Międzynarodowych Targów 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia 
w Poznaniu, odbędzie się 5. Spotkanie Blogerów 
Ogrodniczych. „Biznes Ogrodniczy” i magazyn „Garden  
& Trends” objęły spotkanie patronatem medialnym

Ponad 1500 artykułów starannie wyselek-
cjonowanych przez specjalistów z branży 

będzie czekać na kupujących. Skategoryzowa-
ny wybór roślin domowych obejmuje m.in.: 
rośliny zielone, kwiaty, kaktusy, storczyki, 

a także produkty sezonowe. Poszerzenie oferty da klientom moż-
liwość kompleksowego zatowarowania. Ponadprzeciętna jakość 
roślin i usług logistycznych sprawią, że nikt nie opuści targów 
zawiedziony. 

SBO to projekt o ugruntowanej po-
zycji, zrzeszający ogrodowych pu-

blicystów internetowych. Spotkania te 
odbywają się cyklicznie podczas najwięk-
szych wydarzeń ogrodniczych w Polsce.

Uczestnikami są redaktorzy blogów 
o tematyce ogrodniczej, autorzy kana-
łów w mediach społecznościowych oraz twórcy tekstów, współ-
pracujący z wiodącymi czasopismami ogrodniczymi. Biorą w nich 
udział architekci krajobrazu, czynni zawodowo ogrodnicy oraz 
inni specjaliści z branży. Tradycją spotkań jest przyznawanie przez 
ich uczestników Nagród Blogerów Ogrodniczych dla najlepszych 
stoisk wystawienniczych, obecnych na targach. 

Szczegółowe informacje o najbliższej edycji SBO można znaleźć na stronie 
wydarzenia: https://web.facebook.com/events/1656554221311461/

NIE TYLKO 
na zewnątrz



Nowe Bioaktywne podłoże BioPuls to całkowicie naturalny 
produkt. Jego skład oparty jest na bazie torfu wzbogaconego 
naturalnymi nawozami oraz z dodatkiem nawozu BioPuls

Nowe Bioaktywne podłoże 
BioPuls to całkowicie natu-
ralny produkt. Jego skład 

oparty jest na bazie torfu wzboga-
conego naturalnymi nawozami oraz 
z dodatkiem nawozu BioPuls firmy 
Microlife. – W ostatnim czasie wzro-
sła świadomość ekologiczna wśród 
naszych odbiorców. To zmobilizo-
wało nas do podjęcia działań, aby 
zaproponować przyjazny środowi-
sku produkt, a przede wszystkim 
wpływający na zdrowy styl życia. 
Od dawna myśleliśmy o wprowa-
dzeniu produktu ekologicznego, 
w tym roku przy współpracy z fir-
mą Microlife było to możliwe – mó-
wi Arkadiusz Wiśniewski, właści-
ciel firmy Ark-Pol. Nowe podłoże 
ma szerokie zastosowanie w hob-
bystycznej uprawie, warto polecać 
je klientom do ekologicznej uprawy 
warzyw oraz ziół w przydomowych 
ogródkach.

Podłoże jest całkowicie bezpiecz-
ne dla zdrowia, nie zawiera żadnych 
substancji chemicznych.

CZYM JEST BIOPULS?
BioPuls to naturalny biostymula-

tor dla roślin. To innowacyjny prepa-
rat mikrobiologiczny opracowany na 
bazie drożdży i innych specjalnie 

wyselekcjonowanych pożytecznych 
mikroorganizmów polskiego pocho-
dzenia. – BioPuls stymuluje wzrost 
roślin, odżywia je dzięki substan-
cjom bioaktywnym oraz chroni przed 
szkodliwymi patogenami i choroba-
mi. To źródło unikatowych szczepów 
drożdży, pożytecznych bakterii ry-
zosferowych, bogactwo naturalnych 
aminokwasów, witamin, enzymów 
oraz mikro- i makroelementów or-
ganicznych – wyjaśnia Jerzy Kruk, 

przedstawiciel firmy Microlife. – 
W nowym podłożu firmy Ark-Pol 
działanie BioPulsu wpływa bardzo 
korzystnie na rozwój i wzrost roślin 
oraz na obfite plony, poprawia stan 
zdrowotny roślin, uaktywnia życie 
mikrobiologiczne gleby, zwiększa do-
stępność makro- i mikroelementów, 
ułatwia wzrost systemu korzeniowe-
go roślin oraz korzystnie wpływa na 
glebę, ochronę środowiska i zdrowia 
człowieka. Kierujemy się zasadą: 
zdrowa gleba = zdrowy plon = zdro-
wy człowiek – dodaje Jerzy Kruk. 

Nowy produkt zostanie zaprezen-
towany podczas tegorocznej edycji tar-
gów ogrodniczych Gardenia w dniach 
2-4 marca. – Doceniliśmy zalety pro-
duktu BioPuls i cieszymy się, że mo-
żemy wprowadzić do naszej oferty 
nowy produkt, który dzięki swoim 
właściwościom idealnie odpowiada 
na zapotrzebowanie rynku. VI Forum 
Branży Ogrodniczej, w którym mie-
liśmy okazję uczestniczyć zachęciło 
nas do podjęcia współpracy, która na 
pewno korzystnie wpłynie na ofer-
tę handlową obu firm. Zapraszamy 
podczas targów Gardenia do hali 5 
na nasze stoisku nr 82, chętnie odpo-
wiemy na pytania dotyczące naszego 
nowego produktu, jak również poroz-
mawiamy o możliwości współpracy 
przy wprowadzeniu Bioaktywnego 
podłoża BioPuls na rynek – mówi 
Arkadiusz Wiśniewski. 
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Firma Ark-Pol spełniając oczekiwania klientów, którzy 
poszukują ekologicznych produktów, wprowadza na rynek 

nowe Bioaktywne podłoże BioPuls

Bioaktywne podłoże  
BioPuls – więcej niż ziemia
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GardenFlora Home & Garden sezon 2016 
zakończyła sukcesem w sprzedaży nowej marki 
mieszanek traw Greenato

Największą zaletą tych miesza-
nek jest odpowiednio skompo-

nowany skład – dobór najlepszych 
jakościowo gatunków i odmian 
nasion traw, co w efekcie umożliwia doskonały wzrost. 
Przeznaczone do zakładania trawników rekreacyjnych, 
przydomowych BERLINER TIERGATEN i sportowych – od-
pornych na uszkodzenia mechaniczne SPORT. Odznaczają 
się wysoką odpornością na suszę DRYLAND. Trawy GRE-
ENATO dostosowane są do polskich warunków klimatycz-
nych. W celu dokonania właściwego wyboru mieszanki traw 
zapraszamy do skorzystania z profesjonalnego doradztwa 
handlowców GardenFlora. Zaufanie zdobywamy jakością 
produktów oraz rzetelnością i kompetencjami naszego ze-
społu. GREENATO – Najlepszy stosunek jakości do ceny. 

SUKCES GREENATO
Odpowiednia ekspozycja przyciąga wzrok klienta i wpływa na wielkość 
sprzedaży. Firma Roltico wprowadza na rok 2017 nowe stojaki naladowe

Firma Roltico wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadza ekspo-
zytory naladowe na nasiona na kiełki i nasiona ziół. Pozwolą one na bardziej 

estetyczne wyeksponowanie produktu, szczególnie w małych punktach sprzeda-
ży. Mniejsze stojaki są także doskonale formą promowania marki i ułatwiają sprzedawcom 
uzupełnianie braków towarowych, doskonale sprawdzą się  także w sprzedaży impulsowej. 

LEPSZA EKSPOZYCJA

W ofercie Vilmorin Garden promocyjne opakowanie BiohumusVit Uniwersalny 
MAXI butelka 1,25 l do wyczerpania zapasów!

Oferta specjalna Vilmorin

BiohumusVit w przeciwieństwie do nawozów można stosować przez cały 
rok. Stosowanie preparatu jest bezpieczne dla roślin i nie zagraża ich 

rozwojowi. W 100% naturalne środki poprawiające właściwości gleby. 
R E K L A M A  
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Numer 1 wsród miedzynarodowych 
targów roslin

GROEN-Direkt Boskoop BV

Holandia

Kazdego roku 30 profesjonalnych targów i sklep
internetowy dostepny przez 24 godziny - 7 dni w tygodniu

1 miejsce

1 zamówienie

1 dostawa

1 faktura

www.groen-direkt.nl

7-8 luty Wiosenna edycja targów

Firma PlantiCo promując swoją markę uczestniczy w licznych 
spotkaniach i targach, m.in.: w spotkaniach handlowych na 
tzw. dniach dostawców w AGRO-TERS Chełm, PLANTA Tarnów, 
BIOVITA, ACM Kielce, AGRO-CHEM, SOPEX, FLORAN

Vilmorin Garden po raz kolejny laureatem rankingu „Gazele 
Biznesu”

W dniach 2-4 marca odbędą się w Poznaniu Targi 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Garde-

nia 2017. Przedstawiciele firmy podzielą się z klientami 
swoją wiedzą ogrodniczą, zaprezentują nowości produk-
towe oraz pełną ofertę asortymentową na sezon 2017. 

Przed nami również jedne z największych targów 
rolniczych w Polsce AGROTECH Kielce (17-19 marca 
2017). Zapraszamy na stoiska PlantiCo.  

Gazela Biznesu to tytuł przy-
znawany przez dziennik „Puls 

Biznesu” dla najdynamiczniej roz-
wijających się firm. Gazela według 

pomysłodawcy nagrody to firma średniej wielkości, która dzięki 
niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę 
wśród nawet znacznie większych konkurentów. 

W Częstochowie 13 stycznia odbyło się otwarcie pierwszego 
w Polsce stacjonarnego sklepu „Centrum Zieleni” 
z produktami marki TOPBUXUS do pielęgnacji bukszpanów

W ofercie sklepu znajdują się 
także: preparaty przeciw in-

sektom i gryzoniom firmy Glotox, 
pokarmy żywe i suche dla ryb firmy 
Tubifex, przynęty wędkarskie oraz 
kompleksowe usługi ogrodnicze. 

PIERWSZY W POLSCE

PROMOCJE MARKI 
PlantiCo

VILMORIN 
z Gazelą Biznesu 2016 
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Poprawne hasło to „Green Garden podło-
ża z mikroorganizmami”. Nagroda w po-

staci zestawu podłoży ogrodniczych do roślin 
kwaśnolubnych, róż, iglaków, wysiewu i piko-
wania, pelargonii, a także podłoża uniwersal-
nego z mikroorganizmami, trafiła do Magda-
leny Piwińskiej z Łańcuta. Serdecznie gratu-
lujemy zwyciężczyni i zachęcamy wszystkich 
Państwa do rozwiązywania kolejnych krzyżó-
wek ogrodniczych z firmą Green Garden. 

Form-Plastik wprowadził w ostatnim czasie nowe kolory dla 
istniejących produktów. Jednym z nich jest bestsellerowa 
Toscana w nowym kolorze mlecznej herbaty – bawarki

 Firma Green Garden nagrodziła jedną z osób, która 
prawidłowo rozwiązała krzyżówkę „Biznesu Ogrodniczego”

Ten klasyczny produkt sprzedaje się doskonale zarów-
no w okrągłej, jak i kwadratowej wersji. Doniczka 

jest niezwykle lekka i uniwersalna, a ponadto posiada 
odpinaną podstawkę. Można wybierać w dostępnej sze-
rokiej gamie rozmiarów oraz kolorów. Warto pomyśleć 
o jej wykorzystaniu we własnym domu lub ogrodzie. 

TOSCANA SKĄPANA 
w bawarce

NAGRODA ZA 
krzyżówkę ogrodniczą

Nowa linia specjalistycznych sekatorów firmy RAMP 
wzbudziła bardzo duże zainteresowanie podczas licznych 
tegorocznych targów

Rozwiązania, jakie zostały w niej użyte, to 
całkowita nowość na polskim ryku. Osoby, 

które mogły je zobaczyć, już wiedzą, co oznaczają 
nazwy GILOTYNA lub TRZY OSTRZA.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stoisko firmy RAMP 
podczas targów Gardenia w Poznaniu. 

NOWE SEKATORY RAMP
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Event  startuje  w weekend  
18-19 marca  w Wierzchowi-
skach pod Lublinem i w Lu-

blinie. – Nauka poprzez zabawę 
jest najskuteczniejszą formą przy-
swajania wiadomości i nabywania 
umiejętności. Trudno się z tym nie 
zgodzić, jednak czy im lepsza za-
bawa, tym wiedza szybciej wcho-
dzi do głowy? W tym roku, tak jak 
i w kilku poprzednich sezonach bę-
dzie to można ocenić podczas wio-
sennej edycji Rodzinnych Warsz-
tatów Ogrodniczych. Wybranego 
dnia, w wybranych centrach ogrod-
niczych na terenie całej Polski bę-
dziemy czekali na dużych i małych 
adeptów ogrodnictwa z roślinami, 
które będzie można własnoręcznie 
posadzić, z zagadkami i quizami, 
zabawami, pamiątkowymi upo-
minkami dla uczestników, a tak-
że tysiącem fachowych porad do 
zapamiętania i wykorzystania we 
własnych ogrodach – mówi Witold 
Czuksanow, dziennikarz prowa-
dzący Rodzinne Warsztaty Ogrod-
nicze. Tego typu eventy są obecnie 
nieodzownym elementem efek-
tywnej sprzedaży w sklepach i cen-
trach ogrodniczych. – Do tej pory 

skupialiśmy się głównie na współ-
pracy z hurtowniami, a z centrami 
ogrodniczymi widywaliśmy się tyl-
ko podczas targów. Chcemy nawią-
zać bliższą współpracę z osobami, 

Czy warto?
Jarosław Sieciński
kierownik sprzedaży krajowej 

LASLAND  

Zadaję sobie często pytanie, czy warto ciągle edukować? 
I wciąż moja odpowiedź brzmi: zawsze próbuj podać wiedzę. 
Forma zabawy proponowana podczas Rodzinnych Warsztatów 
Ogrodniczych wydaje się bardzo atrakcyjna i efektywna. 

Kończąc Warsztaty w ubiegłym roku obiecaliśmy, iż intensywnie myślimy o nowym i słowa 
dotrzymujemy – w sezonie 2017 odwiedzimy ponad 35 sklepów i centrów ogrodniczych 
w całym kraju, a gdyby tylko kalendarz wiosenny miał więcej piątków i sobót, bylibyśmy 
w jeszcze kilku miejscach więcej. Wszystkie spotkania można śledzić na naszym 
facebookowym profilu https://www.facebook.com/kronen.mocpodloza/   

Ponad 35 sklepów – tak zapowiada się tegoroczny plan spotkań 
w ramach eventu Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze 2017 z firmami 
Agrecol, Kronen i nowym partnerem – RAMP oraz prowadzącym 

Witoldem Czuksanowem. Warsztaty odbywają się pod patronatem 
„Biznesu Ogrodniczego” i magazynu „Garden & Trends”

które handlują naszymi produk-
tami. Mam  nadzieję, że będziemy 
mogli poznać opinie użytkowników 
na temat produktów firmy RAMP. 
Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze to 
doskonała okazja do wspólnej za-
bawy oraz do zaprezentowania się 
większej grupie konsumentów – 
podkreśla Marcin Rożniata, dyrek-
tor sprzedaży i marketingu RAMP.   
Tegoroczny cykl spotkań w ramach 
projektu Rodzinne Warsztaty 
Ogrodnicze odbędzie się w 35 skle-
pach  w całej Polsce w piątki, soboty 
i niedziele w godzinach 9:00-15:00 
lub do zamknięcia centrum ogrodni-
czego.  Każde spotkanie będzie mia-
ło swój temat przewodni. Tego typu 
inicjatywy wyznaczają nowe tren-
dy, kierunki na rynku i dynamizują 
tempo jego rozwoju, stając się wia-
rygodnym zapleczem informacji dla 
hobbystów. – Chcemy wspólnie edu-
kować kolejne pokolenie konsumen-
tów. Klienci przez zabawę dowiedzą 
się w jaki sposób prawidłowo sadzić 
i pielęgnować rośliny. Nasze działa-
nia są kolejnym sposobem komu-
nikacji z miłośnikami ogrodnictwa 
– dodaje Łukasz Molski, trade mar-
keting manager w firmie Agrecol. 
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Zapraszamy na targi
Gardenia 2017
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Rusza akcja „Razem z firmą Vilmorin Garden wspieram 
Fundację Akogo? i klinikę Budzik”

Vilmorin Garden wprowadza doskonały starter dla zwolenników 
gotowych rozwiązań

Jeśli jeszcze się nie zalogowałeś, to masz szan-
sę. Akcja ruszyła ponownie! „Razem z firmą 

Vilmorin Garden wspieram Fundację Akogo? i kli-
nikę Budzik!”. – Rejestrować mogą się Państwo za 
pośrednictwem naszej strony www. Razem z nami 
w akcji wzięły udział 329 sklepy i centra ogrodni-
cze. Dziękujemy za przyłączenie się do akcji! – mówi Beata Gawęcka, 
marketing manager Vilmorin Garden. 

VILMORIN SPOŁECZNIE

Produkt KOI CROISSANT COLOUR marki Tropical zdobył 
prestiżową nagrodę — Złoty Medal MTP, przyznany przez 
jury Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu Gardenia 2017 pod przewodnictwem prof. dra hab. 
Grzegorza Skrzypczaka. Jednym z podstawowych kryteriów 
oceny produktów była ich innowacyjność

KOI CROISSANT COLOUR 
wyróżniony 

OGRÓDKI 
warzywno-ziołowe  

na taśmie 

Nasiona na taśmie to świetny sposób na proste 
i szybkie założenie ogródka warzywno-ziołowego. 

Zestaw zawiera 9 taśm, każda o długości 1,5 m. Nasiona 
na taśmie ułatwiają równomierny wysiew i zapewnia-
ją dorodne plony. Dzięki ich optymalnemu rozmiesz-
czeniu nie ma konieczności wykonywania przerywki 
i rośliny rosną we właściwej rozstawie. Tylko Vilmorin 
Garden oferuje w jednym opakowaniu kompozycję 
aż 9 warzyw i ziół na taśmie. – W doborze gatunków 

uwzględniliśmy tzw. „dobre sąsiedztwo roślin”, które korzystnie wpływa 
na wzrost plonów oraz na ograniczenie występowania chorób i szkod-
ników – mówi Beata Gawęcka, marketing manager Vilmorin Garden. 

KOI CROISSANT COLOUR to pokarm dla ryb karpio-
watych hodowanych w ogrodowych oczkach wod-

nych. Spośród innych tego typu produktów wyróżnia go 
unikatowy kształt zbliżony do rogalika i zastosowanie 
dwóch kolorów w jednym sticksie. Atrakcyjny wygląd 
zwraca uwagę klienta, a kształt zachęca ryby do żerowania. 
Kształt oraz ruchy, w jakie płynąca woda wprawia pałeczki, 
sprawiają, że imituje on naturalny pokarm ryb w oczkach 
wodnych, a więc różnego rodzaju owady. To niezwykle zachęcające dla ryb 
zachowanie pokarmu sprawia, że pobierają go chętniej i szybciej. Pałecz-
ki charakteryzują się bardzo dużą hydrostabilnością, a więc w wodzie nie 
rozpadają się na mniejsze kawałki i nie brudzą wody. Zachowują kształt, 
a chłonąc wodę, powoli miękną. Stosowanie pokarmu pływającego, ja-
kim jest KOI CROISSANT COLOUR, ułatwia kontrolę zapotrzebowania 
ryb na pokarm. Nadmiar, który nie został zjedzony w ciągu kilku minut, 
można wyłowić siatką. Wszystkie procesy produkcyjne w firmie TROPI-
CAL przebiegają zgodnie z restrykcyjnymi normami, czego potwierdze-
niem są certyfikaty ISO i HACCP. Produkt KOI CROISSANT COLOUR 
również tworzony jest w oparciu o te rygorystyczne procedury, w związ-
ku z czym wyróżnia się wysoką jakością i znakomitymi parametrami. 

Więcej informacji: www.tropical.pl



Oferujemy nawozy: 
 z linii  Ogród 2001 
 oraz  Bontar 
 i Wigor S Pro 
w opakowaniach: 

2 kg 5 kg 10 kg 25 kg

Zapraszamy do zapoznania się 
z pełną ofertą na stronie internetowej:

www.zchsiarkopol.pl

NAWOZY  
DO SADU I OGRODU
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„Biznes Ogrodniczy” Hasło z numeru luty 2017

Imię ………………………………………………………………………….

Nazwisko …………………………………………………………………

Ulica ………………………………………………………………………

Nr domu …………………………………………………………………..

Kod pocztowy ……………………………………………………………..

Miejscowość ………………………………………………………………

Data urodzenia ……………………………………………………………

Numer telefonu …………………………………………………………….

E-mail …………………………………………………………………….

Warunkiem udziału w losowaniu jest nadesłanie do 26 lutego prawidłowo wypeł-
nionego kuponu zawierającego hasło oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych moich danych 
osobowych przez Wydawnictwo Media Experts sp. z o. o. Przysługuje Państwu prawo 
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

……………………  …………………………………………
Data Podpis

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 30 utworzą rozwiązanie, 
które wystarczy przesłać wraz z kuponem na adres Media 
Experts ul. Grunwaldzka 43/1, 60-784 Poznań, aby wziąć udział 
w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę Agronas.

Rozwiązanie z numeru 1/87   Bros skutecznie zwalcza szkodniki.

Nagrodę ufundowaną przez firmę Bros otrzymuje Elżbieta 
Dołęga z Wrocławia. Gratulujemy!

KRZYŻÓWKA Z






