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Sezon oficjalnie wystartował. Wiosna to bardzo ważny dla 
branży moment, trzeba się przygotować, aby zaskoczyć 
i zachwycić klientów. Wraz z wiosną i my wprowadzamy 
powiew świeżości. Oddaję w Wasze ręce nowy, odświeżony 
jak nigdy dotąd „Biznes Ogrodniczy”. Nowa szata graficzna 
naszej okładki, nowe logo jedynej nagrody w branży ogrod-
niczej dla innowacyjnych produktów – to tylko początek 
wiosennych rewolucji.
Obserwujemy branżę już od 10 lat. Przy każdym nowym wyda-
niu sięgam po numery z wcześniejszych lat, strony „Biznesu 
Ogrodniczego” to niesamowite, wręcz wyjątkowe i jedyne 
archiwum pokazujące, jak zmieniała się branża ogrodnicza. 
Dziś z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że jesteśmy 
jedynym liderem branży ogrodniczej, który z Wami tworzył 
i ciągle tworzy oraz wspiera rozwój całego rynku. Jesteśmy 
z Wami na wszystkich ważnych dla branży wydarzeniach 
i eventach, od lat pozostajemy blisko handlu, odwiedzając 
sklepy i centra ogrodnicze w całej Polsce. Chcemy być dla 

Was profesjonalną platformą informacyjno-doradczą. 
Świat nie przestaje pędzić, a my jako lider chcemy Was informować nie tylko na 
czas, ale z wyprzedzeniem, żebyście zawsze znajdowali w magazynie informacje 
i porady wspierające podejmowanie decyzji, tych codziennych i tych strategicznych. 
Niedawno w koreańskich sieciach drogerii pojawiły się dwa rodzaje zawieszek 
na zakupowe koszyki. Czerwona informuje personel, że dany klient może potrze-
bować asysty sprzedawcy, a zielona – że nie chce być zaczepiany. Standardy 
obsługi konsumentów na przestrzeni ostatnich lat znacząco się zmieniły. Co warto 
zapewnić kupującym, a czego lepiej unikać? – specjalnie dla Was zbiór cennych 
porad. Ponadto podpowiadamy jak motywować personel, sprawdzamy tego-
roczne trendy, którymi kierują się kupujący. 

Życzę inspirującej lektury!

Wiosenne rewolucje
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Jarosław Olewicz
wydawca miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”

Łatwo skorzystać z tego, co ktoś inny budo-
wał latami. Podpatrzeć, odwzorować, lekko 
zmodyfikować i zaprezentować światu jako 
największą innowację. 

Na rynku ogrodniczym jest wiele produk-
tów-sobowtórów, które do złudzenia przypominają ory-
ginał. Powielany jest ich skład, opakowanie, całe akcje 
marketingowe, a nawet elementy strategii firm. 

Te kopie mają się jednak do oryginału tak, jak figury 
woskowe do prawdziwych postaci – niby identyczne, moż-
na sobie z nimi zrobić zdjęcie, ale satysfakcja z kontaktu 
z takim „produktem” jest raczej umiarkowana, a „zbli-
żenie” zwykle jednorazowe. O nawiązaniu autentycznej 
relacji nie ma mowy. 

Wytrawni obserwatorzy dostrzegą taką imitację z du-
żej odległości, bo wiedzą, że wartościowego produktu 
nie da się zbudować idąc drogą na skróty. Proste recepty 
najczęściej okazują się nieskuteczne, bo najwłaściwszą 
odpowiedzą na wiele wyzwań i problemów współczesnej 
gospodarki są dwa słowa – to skomplikowane. Dlatego tak 
cenna jest szeroka wiedza, konfrontowanie ze sobą róż-
nych źródeł informacji, monitorowanie trendów, dostrze-
ganie zjawisk i możliwości, które będą miały znaczenie 

w długiej perspektywie. Mają ją tylko osoby o wrodzo-
nej ciekawości świata, stale trzymające rękę na pulsie, 
posiadające rozległe kontakty i zdobywaną latami wie-
dzę o funkcjonowaniu branży. To cechy, które charakte-
ryzują najlepszych menedżerów, prawdziwych liderów. 

Bez ciężkiej, systematycznej pracy, doświadczenia, za-
angażowania, pasji i zdobytego na wielu płaszczyznach 
know-how sukces jest niemożliwy. Nie wystarczy szum-
nie ogłosić „wygraliśmy”. Trzeba to jeszcze potwierdzić 
na zawodach. 

Czasu, zaangażowania i ciężkiej pracy wymaga też 
zbudowanie wartościowych, opartych na zaufaniu re-
lacji, które są kluczem do sukcesu w biznesie. Trudno je 
wycenić, ale one procentują, zwłaszcza w strategicznych 
dla firmy momentach. Szacunku, zaufania, sympatii nie 
da się wypracować z dnia na dzień. Do tego potrzebna 
jest długa historia korzystnej dla obu stron współpracy 
i szczerego zainteresowania.

Coś, co ma prawdziwą wartość buduje się latami, a pod-
róbkę łatwo odróżnić od oryginału, tak jak zwykłe wino, 
rocznik bieżący, trudno pomylić z kilkudziesięcioletnim 
Château Latour. Bo nie istnieje droga na skróty tam, gdzie 
naprawdę warto dojść. 

Nie ma dróg na skróty 





Biznes
OGRODNICZY

„Biznes Ogrodniczy” jest spoiwem łączącym całą branżę. Dzięki magazynowi 
łatwiej się poznać oraz utrzymywać ze sobą kontakty. W ciągu lat „Biznes 
Ogrodniczy” stał się w moich oczach integratorem branży ogrodniczej w Polsce. 
Magazyn umożliwia mi błyskawiczne szerokie spojrzenie na cały rynek.

Nie do przecenienia jest obecność redakcji na targach, spotkaniach branżowych 
i konferencjach. Dzięki temu czasopismo jest niebywale kompleksowym źródłem 
praktycznych informacji. 

Lektura „Biznesu Ogrodniczego” pozwala mi zorientować się w nowych 
trendach, zapoznać się z niezwykle fachową i rzetelną oceną polskiego rynku 
ogrodniczego oraz zobaczyć jakie produkty są wprowadzane na rynek.

„Biznes Ogrodniczy” idealnie wpasował się w potrzeby naszej branży.

Wojciech Kozielski 
prezes firmy Zielony Dom

Czytam …

wersja B
kolory Panton

Pantone 368 C Pantone 356 C Pantone Red 032 C



Czytam …
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W każdej branży, w tym także na rynku nasiennym, powstają 
i upadają firmy skuszone szybkim, łatwym zyskiem. Jednak my 
nie boimy się konkurencji, bo stoi za nami 70 lat tradycji. Ona 
jest naszą siłą, powodem do chwały, ale też zobowiązaniem 
do dalszej dobrej działalności – mówi dr inż. Zygmunt Cieślik, 
prezes zarządu firmy TORSEED
ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI 

TORSEED-u 
klucze  
do sukcesu 

Dobre relacje w kontaktach pracowników 
z zarządem oraz stosowana w spółce polityka 
otwartych drzwi, a także właściwy podział 
kompetencji powodują pełną identyfikację 
pracowników z firmą Torseed

W biznesie ogrodniczym jest wiele 
rodzinnych firm. Choć TORSEED 
do nich nie należy, to – obser-
wując relacje panujące w fir-
mie – można odnieść wrażenie, 
że pracownicy tworzą zespół na 
kształt rodziny. Jak ten czynnik 
wpływa na zarządzanie firmą? 

Życzliwe, koleżeńskie relacje po-
między pracownikami, którzy na 
co dzień współpracują ze sobą, są 
niezbędnym elementem właściwe-
go funkcjonowania i rozwoju całej 
spółki, wpływają na wyższą efek-
tywność pracy całego zespołu. Dobre 
relacje w kontaktach pracowników 
z zarządem oraz stosowana w spółce 
polityka otwartych drzwi, a także 
właściwy podział kompetencji po-
wodują pełną identyfikację pracow-
ników z firmą Torseed.

Choć TORSEED jest spółką akcyj-
ną, właścicielem firmy są głów-
nie pracownicy. Czy wyobraża 
Pan sobie funkcjonowanie firmy 
w innej strukturze właścicielskiej? 

Nie rozważamy zmian własno-
ściowych ani pozyskania inwestora 
strategicznego. TORSEED posiada za-
soby materialne i osobowe, aby dalej 
rozwijać się samodzielnie. Zmiany, 
które będą dokonywały się w naj-
bliższym czasie związane są z inwe-
stycjami w bazę materialną spółki. 

Na rynku nasiennym, w porów-
naniu do lat 90., popyt spada, co 
tylko częściowo rekompensuje 
dopływ nowych grup odbiorców. 
Jakie są Pana zdaniem najwięk-
sze wyzwania dla tej kategorii 
produktów? 
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Od kilku lat obserwujemy  stabilizację na rynku nasiennym 
– wynika ona ze wzrostu świadomości konsumentów 
w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia

Obserwowany na rynku spadek 
popytu na nasiona ogrodnicze, 
szczególnie kwiatów w porównaniu 
do lat 90. wynika z różnych przy-
czyn. Kwiaty coraz częściej są upra-
wiane z rozsad przygotowywanych 
przez profesjonalistów – podobnie 
jak pomidory, pory, papryki i selery, 
co ma bezpośredni wpływ na ilość 
sprzedawanych nasion. Mniejsze 
zakupy spowodowane są również 
zmianą stylu spędzania wolnego 
czasu – konsumenci stawiają na 
rekreację, zaś produkcja warzyw 
„na zimę” nie jest już tak istotna. 
Od kilku lat obserwujemy jednak 
stabilizację na rynku nasiennym 
– wynika ona ze wzrostu świado-
mości konsumentów w zakresie 
prowadzenia zdrowego stylu życia. 

W hodowli odmian profesjonal-
nych, do uprawy w gospodarstwach 
wielkotowarowych, priorytetem 
jest uzyskanie wysokich plonów, 
ładnego wyglądu, długiego okre-
su przechowywania. Mniej istot-
ne zaś są takie wartości, jak skład biochemiczny, wartości smakowe czy 

aromat. W warzywach uzyskanych 
z produkcji towarowej, z powodu 
stosowania wysokich dawek nawo-
zów oraz środków ochrony roślin, 
następuje zaburzenie ich składu 
biochemicznego. Nie bez znaczenia 
są również pozostałości środków 
ochrony roślin. Dlatego prioryte-
tem naszej hodowli jest wartość ży-
wieniowa warzyw, wyborny smak, 
świetny aromat oraz odporność lub 
tolerancja na choroby. Dużą część 
naszej oferty kierujemy do osób ze 
środowiska slow food, poszukujących 
smaków z „dzieciństwa”, ekologów 
i wegetarian. Toruńskie nasiona 
są uzyskiwane z wykorzystaniem 
klasycznych metod hodowli, bez 
inżynierii genetycznej.

Jaki jest największy sukces w hi-
storii TORSEED-u?

Największym wydarzeniem i rów-
nocześnie sukcesem w historii fir-
my było opracowanie i zakończenie 
procesu prywatyzacji. W 1999 r.  
utworzyliśmy Spółkę Akcyjną  
TORSEED Przedsiębiorstwo Na-
siennictwa Ogrodniczego i Szkół-
karstwa w Toruniu. Właścicielami 
TORSEED S.A. zostali pracownicy, 
emeryci PNOS Toruń, rolnicy pro-
wadzący reprodukcję, właściciele 
hurtowni sprzedający toruńskie 
nasiona ogrodnicze. Nasza spółka 
wykupiła majątek od Skarbu Pań-
stwa, zainwestowała w rozwój bazy 
materialnej, utrzymała dorobek 
polskiej hodowli i rozwinęła prace 
nad nowymi odmianami. Zdywer-
syfikowaliśmy działalność poprzez 
wprowadzenie szerokiej działalno-
ści detalicznej w nowych Centrach 
Ogrodniczych w Toruniu, Kotłowie 
koło Koszalina i w Wierzchowiskach 

WYWIAD NUMERU
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Priorytetem naszej hodowli jest wartość żywieniowa 
warzyw, wyborny smak, świetny aromat oraz 
odporność lub tolerancja na choroby. Dużą część 
naszej oferty kierujemy do osób ze środowiska 
slow food, poszukujących smaków z „dzieciństwa”, 
ekologów i wegetarian

koło Lublina. Wprowadziliśmy wiele 
innowacji i liczne produkty ogrod-
nicze pod własną marką. Brand 
TORSEED zaistniał w świadomo-
ści klientów, jest kojarzony z wy-
soką jakością produktów, życzliwie 
odbierany przez ogrodników. Jako 
dostawca możemy też liczyć na lo-
jalność klientów hurtowych. 

A największe niepowodzenie? 
W branży ogrodniczej, a szczegól-

nie w produkcji nasiennej najwięk-
szym zagrożeniem jest niekorzystny 
przebieg warunków hydrotermicz-
nych, co może mieć bezpośredni 
wpływ na jakość oraz wysokość 
uzyskanych plonów nasion, a w kon-
sekwencji na wartość sprzedaży.

W 2000 r. jako pierwsza w Polsce 
firma uzyskaliśmy certyfikację na 
produkcję nasion ekologicznych. 
Atestacja gospodarstw, przygoto-
wanie wyjściowego materiału siew-
nego, wydzielenie oddzielnych linii 
do konfekcjonowania nasion, które 
były pakowane do specjalnych tore-
bek, wiązało się z dużymi nakładami 
organizacyjnymi i sporymi koszta-
mi. Niestety, rozwój gospodarstw 

ekologicznych i wzrost świadomości 
ekologicznej postępowały znacznie 
wolniej, niż zakładaliśmy.

Choć konkurencja w branży na-
siennej jest bardzo duża, na ryn-
ku przybywa nowych firm. Jakie 
mogą być konsekwencje tego 
rozdrobnienia? 

Jeżeli na rynku powstają nowe 
firmy, oznacza to często, że branża 
jest rozwojowa, dochodowa. Upadek 
kilku PNOS-ów państwowych spo-
wodowany był głównie brakiem ela-
styczności i spóźnieniami w restruk-
turyzacji. Nie boimy się konkurencji 
– stoi za nami 70 lat tradycji, która 
jest naszą siłą, powodem do chwa-
ły, ale też zobowiązaniem do dalszej 

dobrej działalności. Doświadczenie, 
które zdobyliśmy oraz profesjonalny 
zespół pracowników pozwalają nam 
patrzeć w przyszłość z optymizmem. 

W każdej branży powstają i upada-
ją firmy skuszone szybkim, łatwym 
zyskiem. W branży nasiennej nowe 
firmy zajmują się tylko handlem, ale 
już nie hodowlą. Praca przy tworzeniu 
nowych odmian, reprodukcji, kon-
fekcjonowaniu towaru i jego sprze-
daży na stosunkowo mało stabilnym 
rynku nie jest prosta. Wykreowanie 
nowej odmiany to proces nawet kil-
kunastoletni, reprodukcja odmian 
wymaga wielkiego doświadczenia 
i rzetelności – tu nie ma drogi na 
skróty. Następnym problemem jest 
odpowiednie przygotowanie nasion, 
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które są przecież „żywym” towarem 
– tak, aby utrzymać ich jakość w dłuż-
szym okresie nie tylko dla urzędo-
wej normy, ale przede wszystkim dla 
satysfakcji konsumentów. Badanie 
jakości materiału siewnego wyma-
ga odpowiedniej bazy materialnej, 
wdrożenia procedur, a zwłaszcza 
doświadczonej kadry akredytowa-
nego laboratorium. 

Wszystkie wspomniane elementy 
stanowią część szerszego procesu – 
walki o jakość. W naszej firmie defi-
niujemy ją bardzo szeroko – to zgod-
ność z normą formalną, ale również, 
a może przede wszystkim, z oczeki-
waniami klienta odnośnie do sma-
ku, wyglądu, wartości biologicznej, 
trwałości w przechowywaniu, od-
porności na choroby oraz tożsamo-
ści odmianowej. 

Choć wydaje się, że w branży 
nasiennej trudno klientów zasko-
czyć, nowe produkty takie jak 
biały burak ćwikłowy ‘Śnieżna 
Kula’ są prawdziwą innowacją. 
Czy właśnie w oparciu o takie 
nowości najłatwiej budować 
przewagę konkurencyjną? Co 
decyduje o sukcesie w branży 
nasiennej?

W TORSEED zdajemy sobie 
sprawę, że innowacje mogą być 

ważnym czynnikiem stanowią-
cym o przewadze nad konkuren-
tami. Innowacyjność, która w na-
szej spółce stanowi integralną 
część strategii rozwoju, dotyczy 
zarówno wytworzenia nowego 
produktu lub wprowadzenia na 
rynek odmian nasion o nowych 
właściwościach, jak i wprowadze-
nia nowej metody produkcji czy 
znalezienia nowego rynku zbytu. 

Nowości w naszej firmie w pierw-
szej kolejności są odpowiedzią na 
potrzeby odbiorców. Na przykład 
producenci cebuli poszukiwali od-
miany wczesnej, której zbiór i do-
suszanie będą przypadać w okresie 
dobrej, letniej pogody, a równocze-
śnie będzie ona odpowiednia do 
długiego przechowywania. W na-
szej firmie wyhodowaliśmy więc 
średnio wczesne odmiany o bar-
dzo dużej zawartości suchej masy 
– ‘Octavię’ i ‘Toruniankę’. 

Nie zapominamy również o kon-
sumentach. Dla nich idealną od-
mianą jest ‘Sopelek’ – cebula sil-
nie wydłużona, łatwa w krojeniu. 
Dla miłośników pomidora ‘Bawole 

W każdej branży powstają 
i upadają firmy skuszone 

szybkim, łatwym zyskiem. 
W branży nasiennej 

nowe firmy zajmują się 
tylko handlem, ale już nie 

hodowlą

Od lewej: Maciej Nieciecki, Elżbieta Lewandowska i Zygmunt Cieślik, zarząd Torseed
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Serce’ przygotowaliśmy też nową 
odmianę niewymagającą paliko-
wania i bez tzw. „zielonej pięt-
ki” – ‘Malinowy Rodeo’. Wiele 
innowacji nastawionych jest na 
poprawę wyników uprawy wa-
rzyw. Zaprawa Nano-gro, któ-
ra jest naturalnym biostymula-
torem zapewnia lepszy rozwój 
korzeni, indukuje odporność 
na choroby oraz minimalizuje 
skutki stresu abiotycznego. Ta-
śma wodorozpuszczalna, w którą 
aplikowane są nasiona, zapewnia 
lepsze uwilgotnienie siewek niż 
celulozowa wstążka. Źródłem in-
nowacji jest również nasza dobra 
współpraca z ośrodkami nauko-
wymi i badawczo-wdrożeniowy-
mi. Z Instytutem Ogrodnictwa 
w Skierniewicach współpracujemy 
w zakresie hodowli nowych od-
mian warzyw. Innowacyjną tech-
nologię odkażania i zaprawiania 
nasion wdrażamy dzięki współ-
pracy z Uniwersytetem Technicz-
no-Przyrodniczym w Bydgoszczy. 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
uczestniczy z kolei przy pracach 

hodowlanych oraz oceny para-
metrów warzyw. Innowacyjna 
jest również nasza platforma in-
formatyczna B2B, umożliwiają-
ca właścicielom hurtowni wgląd 
w naszą ofertę, dokonywanie za-
mówień i prowadzenie rozliczeń 
finansowych.

Specjaliści od marketingu 
twierdzą, że innowacje to klucz 
do sukcesu na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku. My 
w branży ogrodniczej musimy 
mieć więcej kluczy. Pierwszy, 
najważniejszy, to jakość pro-
duktów. Drugi to wartość bio-
logiczna i smakowa warzyw. 
Trzecim kluczem do sukcesu 
są dobre relacje z właścicielami 
hurtowni oraz centrów ogrod-
niczych, czwartym – rzetelna 
informacja dla konsumentów. 
Piątym kluczem można nazwać 
naszych pracowników, ludzi 
z pasją i wielkim zaangażowa-
niem, o wysokich kwalifikacjach. 
Dzięki takiemu zestawowi klu-
czy otwieramy w biznesie bar-
dzo wiele drzwi. 

Od lewej: Maciej Nieciecki, Elżbieta Lewandowska i Zygmunt Cieślik, zarząd Torseed
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Róże
znowu w cenie
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Trwa różany renesans – rośliny te wracają do ogrodów 
i miejskich rabat. Obok zwykłych róż coraz bardziej 

wzrasta zainteresowanie produktem z licencją

TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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Szkółkarze podkreślają, że 
ostatni sezon w sprzeda-
ży róż był bardzo udany. 

Klienci coraz chętniej wybierają 
produkty licencjonowane. Pro-
porcje w ilości uprawianych róż 
licencjonowanych i nielicencjo-
nowanych uległy zmianie, jed-
nak hodowla z licencją to dłuż-
szy i bardziej kosztowny proces. 
To jednakże róże dla najbardziej 
wymagających klientów – efekt 
jest więc wart zachodu. – O ile 

dawniej róże nielicencjonowane 
stanowiły około 90% naszej pro-
dukcji, tak obecnie produkty bez 
licencji to zaledwie 10% – mówi 
Marek Baranowski, właściciel 

Szkółki Baranowscy. Zalety róż 
licencjonowanych oraz wzrasta-
jące zainteresowanie nimi pod-
kreśla także Tadeusz Pałka, wła-
ściciel Szkółki Roślin Ozdobnych 
Tadeusz Pałka. – Róże licencjono-
wane to podstawa mojej produk-
cji. Zainteresowanie nimi rośnie 
znacząco. Ich ceny są wyższe, 
ale w zamian klient otrzymuje 
nieporównanie atrakcyjniejszy  
i, co najważniejsze, bardzo od-
porny na choroby towar. Gwa-
rancją dobrej sprzedaży jest tak-
że właściwe oznaczenie odmian 
etykietą – komentuje. Mają jesz-
cze jedną zaletę – są produktem 
bardzo rentownym, opłacalnym 
w uprawie. – Dla osiągnięcia sa-
tysfakcjonującego obrotu róża-
mi nielicencjonowanymi należy 
ich wyhodować ok. 100-200 tys. 

O ile dawniej róże nielicencjonowane stanowiły około 
90% naszej produkcji, tak obecnie produkty bez licencji 
to zaledwie 10% – mówi Marek Baranowski, właściciel 
Szkółki Baranowscy



Wzrost sprzedaży

Marek Baranowski
właściciel

SZKÓŁKI BARANOWSCY 

Ostatni sezon w sprzedaży róż, szczególnie róż licencjonowanych, 
oceniam bardzo dobrze. To pierwszy rok, kiedy sprzedaliśmy 
prawie cały materiał, również drugi wybór. Część roślin 

zostawiliśmy do sprzedaży na wiosnę. Dużą rolę w handlowaniu różami licencjonowanymi 
odgrywa etykieta, która, w przeciwieństwie do róż obecnych w markecie, mówi klientom 
wszystko na temat koloru, zapachu, warunków nasłonecznienia i nawodnienia. Dlatego 
też cieszą się one ogromną popularnością – pomimo że róża licencjonowana znacząco 
wpływa na wysokość pojedynczego paragonu.  
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Róż licencjonowanych wystarczy zaledwie  
20-30 tys. – mówi Andrzej Ćwik, właściciel 
Szkółki RosaĆwik.

CERTYFIKAT TO NIE WSZYSTKO
O popularności róż licencjonowanych nie 

decyduje wyłącznie certyfikat ADR, gwaran-
tujący ponadprzeciętną zdrowotność liści, 

obfite kwitnienie, wyjątkową wytrzyma-
łość i mrozoodporność. Klienci poszuku-
ją także róż bez ADR, które w swojej ofer-
cie posiadają firmy Kordes i Rosen Tantau.  
– Klienci nie są świadomi tego, że certyfikat 
ADR nie jest przyznawany raz na zawsze, 
na czym korzystają nieuczciwi szkółkarze. 
Konsumenci powinni jednak pamiętać, że 

Dla osiągnięcia satysfakcjonującego obrotu różami 
nielicencjonowanymi należy ich wyhodować ok. 100-200 tys.  
Róż licencjonowanych wystarczy zaledwie 20-30 tys.  
– mówi Andrzej Ćwik, właściciel Szkółki RosaĆwik



Róże powracają także do miast. Architekci 
zieleni miejskiej coraz częściej decydują 
się wprowadzić je na rabaty i do ogrodów 
miejskich. To prawda, że są trudne 
w uprawie i wymagające, jednak odmiany 
licencjonowane są odporniejsze i mogą 
posłużyć dużo dłużej niż odmiany bez licencji

R E K L A M A  �

również róże bez ADR gwa-
rantują odporność na czarną 
plamistość liści i mączniaka. 

ADR to przede wszystkim do-
bry klucz marketingowy – mówi 
Grzegorz Hyży, właściciel Szkółki 

Estetyka i jakość przede wszystkim

Janina Chodun 
właścicielka

SZKÓŁKI RÓŻ ROSARIUM 

O popularności róż licencjonowanych 
decyduje ich odporność na choroby 
oraz atrakcyjny wygląd, szczególnie 

jesienią, kiedy większość starych odmian nie wygląda już 
dobrze. Zdrowotność, wigor, siła, wzrostu, lepsze krzewienie 
– te zalety decydują o tym, że róże licencjonowane to 
przyszłość.   

Klienci nie są świadomi 
tego, że certyfikat ADR 

nie jest przyznawany 
raz na zawsze, na czym 

korzystają nieuczciwi 
szkółkarze. Konsumenci 

powinni jednak pamiętać, 
że również róże bez ADR 
gwarantują odporność 

na czarną plamistość 
liści i mączniaka. ADR to 
przede wszystkim dobry 

klucz marketingowy – 
mówi Grzegorz Hyży, 
właściciel Szkółki Róż 

Grzegorz Hyży
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Róż Grzegorz Hyży. W Polsce róże 
z certyfikatem ADR, oprócz szkółki 
Grzegorza Hyżego, posiadają jesz-
cze dwie szkółki. – Róże licencjo-
nowane są średnio kilkukrotnie 

droższe od nielicencjonowanych. 
Spowodowane jest to jednak bar-
dzo dużą odpornością na choroby: 
czarną plamistość liści czy mącz-
niaka. Wobec tego nie trzeba ich 

opryskiwać środkami chemiczny-
mi, co idealnie wpasowuje się w pa-
nujący trend ekologiczny. Róże, 
które można kupić w marketach, 
nieposiadające licencji, są zazwy-
czaj bardziej podatne na choroby. 
Klienci dużo częściej kupują także 
kota w worku, ponieważ niewiele 
wiedzą o kupowanej w markecie 
róży – dodaje Andrzej Ćwik. 

RÓŻE MIEJSKIE
Róże powracają także do miast. 

Architekci zieleni miejskiej coraz 
częściej decydują się wprowadzić je 
na rabaty i do ogrodów miejskich. 
To prawda, że są trudne w uprawie 
i wymagające, jednak odmiany licen-
cjonowane są odporniejsze i mogą 
posłużyć dużo dłużej niż odmiany 
bez licencji. – Do nasadzeń miejskich 
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Trudność w uprawie
Grzegorz Hyży 
właściciel

SZKÓŁKI RÓŻ GRZEGORZ HYŻY 

Około 90% róż w naszej szkółce 
posiada licencję. Na ich popularność 
wpływają przede wszystkim świadomi 

konsumenci, poszukujący produktów dobrej jakości. Są 
też jednak pewne utrudnienia. Szczególnie wymagające 
w uprawie róż licencjonowanych jest planowanie. Należy 
świadomie przewidywać rynek i uważnie obserwować 
sytuację, produkcję róż z licencją trzeba planować na co 
najmniej dwa lata do przodu. Również ewentualna strata jest 
większa niż w przypadku zwykłych róż, ponieważ ponosimy 
także koszty licencji.   

najczęściej wybierane są odmiany 
z grupy róż okrywowych i rabato-
wych. Duży wybór jest również 
wśród róż pnących. Praktycz-
nie wszystkie nowe odmiany róż 

zapewniają kwitnienie od około 
połowy czerwca do późnej jesie-
ni. Nie znam innych roślin o tak 
długim okresie kwitnienia – do-
daje Tadeusz Pałka.  

O popularności róż licencjonowanych 
nie decyduje wyłącznie certyfikat 
ADR, gwarantujący ponadprzeciętną 
zdrowotność liści, obfite kwitnienie, 
wyjątkową wytrzymałość 
i mrozoodporność. Klienci poszukują 
także róż bez ADR, które w swojej ofercie 
posiadają firmy Kordes i Rosen Tantau



Foto: W.Szydło

Odmiana ta została wy-
hodowana w belgijskim 
arboretum Kalmthout 

przez Roberta i Jelenę de Belder. 
Sam gatunek pochodzi ze skrzy-
żowania porastającego Zachodnie 
i Środkowe Chiny oczaru omszone-
go oraz oczaru japońskiego. Krzewy 
odmiany ‘Diane’ charakteryzują się 
regularnym, szerokim pokrojem. 
Dorastają do 3-4 m wysokości i po-
dobnej lub nieco większej szeroko-
ści. Duże, ciemnozielone liście są 
niesymetryczne, osadzone skręto-
legle na owłosionych pędach, mają 
krótkie ogonki. Jesienią efektow-
nie przebarwiają się na żółto lub 
pomarańczowo. Pąki kwiatowe są 
widoczne już późnym latem i jesie-
nią, są skupione po kilka na krót-
kopędach, na gałązkach dwulet-
nich i starszych. Kwiaty rozwijają 
się w lutym i marcu, mają cztery 
długie, wąskie, wstęgowate płatki 
w odcieniu miedzianej czerwieni. 
Purpurowy kielich jest silnie owło-
siony, a u nasady płatków znajdują 
się nektarniki. Niewielkie owoce 
w postaci dwuklapowych, zdrew-
niałych torebek dojrzewają dopie-
ro latem, otwierają się gwałtownie 

wystrzeliwując czarno-brązowe, 
połyskujące, wrzecionowate nasio-
na. ‘Diane’ została uznana za jedną 
z bardziej efektownych obficie kwit-
nących odmian o kwiatach w odcie-
niu czerwieni. Była wielokrotnie 
nagradzana na wystawach, a przez 
Brytyjskie Królewskie Towarzy-
stwo Ogrodnicze (Royal Horticul-
ture Society) uhonorowana nagro-
dami Award of Merit w 1969 r. oraz 
Award of Garden Merit w 1984 r.

Oczar pośredni wymaga gleb świe-
żych, żyznych, próchnicznych o lekko 
kwaśnym lub obojętnym odczynie, 
dostatecznie wilgotnych. Krzewy 
należy sadzić na stanowiskach sło-
necznych, ewentualnie w półcieniu. 

Miejsce uprawy powinno być osłonięte 
i zaciszne, gdyż młode egzemplarze 
mogą ucierpieć na skutek bardzo sil-
nych mrozów. Starsze krzewy z wie-
kiem nabierają mrozoodporności i nie 
wymagają zabezpieczania na zimę. 
Odmiana ‘Diane’ jest rośliną łatwą 
w uprawie, nie wymaga żadnych spe-
cjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. 
Krzewy rosną zdrowo, tworzą ładny, 
zwarty pokrój, nie trzeba ich przyci-
nać, a ponadto bardzo rzadko są ata-
kowany przez szkodniki.

Oczar pośredni ‘Diane’ najpiękniej 
prezentuje się sadzony pojedynczo 
w miejscach eksponowanych, zarówno 
w małych ogrodach przydomowych, 
jak i większych parkach lub zieleni 
osiedlowej. Szczególne zdziwienie 
i zachwyt budzą kwitnące gałązki 
delikatnie przyprószone świeżym 
białym śniegiem. Krzew świetnie 
prezentuje się na tle roślin iglastych 
lub w kompozycjach z niskimi krze-
wami liściastymi. Jesienna barwa li-
ści przyciąga nie mniejszą uwagę niż 
kwiaty. Kwitnące gałązki po ścięciu 
długo zachowują świeżość w wazonie, 
charakteryzują się dobrą trwałością 
i stąd są chętnie wykorzystywane 
w kompozycjach florystycznych. 

Artykuł powstał we współpracy 
ze Związkiem Szkółkarzy Pol-
skich. Więcej informacji o rośli-
nach i ich producentach uzyskać 
można na www.e-katalogroslin.pl  
lub www.zszp.pl i pod nr telefo-
nu 22 435 47 22

ROŚLINA MIESIĄCA POLECANA PRZEZ 
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH – 
Oczar pośredni Hamamelis 
×intermedia ‘Diane’

TEKST: GRZEGORZ FALKOWSKI

Oczary budzą zainteresowanie nietypową porą kwitnienia. Kwiaty 
gatunków pochodzących z Azji ukazują się bowiem zimą, w czasie odwilży 

lub na przedwiośniu. W polskich szkółkach najczęściej spotykanym 
gatunkiem jest oczar pośredni, a wśród kilku dostępnych odmian na 

uwagę zasługuje ‘Diane’, tworząca efektowne, czerwone kwiaty

24 ROŚLINA MIESIĄCA
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W branży ogrodniczej co roku 
przybywa nowych wydarzeń tar-
gowych o różnym zasięgu i skali. 
Czym na tym tle wyróżniać się 
będą Green Days – Międzyna-
rodowe Dni Zieleni?

To prawda, rynek ogrodniczy 
jest przesycony wydarzeniami tar-
gowymi, ale na poziomie lokalnym, 
regionalnym. Tak naprawdę liczące 
się ogólnopolskie targi o międzyna-
rodowym wydźwięku i ugruntowanej 
pozycji to Gardenia i Zieleń to Życie. 
W fazie budowania szkieletu Green 
Days – Międzynarodowych Dni Zie-
leni przeanalizowaliśmy wnikliwie 
oba te wydarzenia, nakładając na 
siebie ich siatkę tematyczną. Dzię-
ki temu znaleźliśmy takie aspekty 
i wątki, które są pomijane lub mar-
ginalizowane. Chcieliśmy się wy-
różnić – tak, aby nasze targi stały 

się rozpoznawalne, pozycjonowane 
jako innowacyjny „produkt”. Nasze 
podejście zyskało aprobatę środowi-
ska związanego z branżą ogrodniczą, 
o czym najlepiej świadczy zaanga-
żowanie jako współorganizatorów 

takich jednostek jak Instytut Ogrod-
nictwa, Stowarzyszenie Architektu-
ry Krajobrazu, Polskiego Związku 
Pszczelarskiego. Patronaty Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Mi-
nisterstwa Środowiska potwierdza-
ją, że wybrana przez nas koncepcja 
wydarzenia jest zasadna i wpisuje 
się w działania nadzorowane i re-
alizowane przez obie te instytucje.

Jakie jeszcze „cechy charaktery-
styczne” można przypisać temu 
nowemu wydarzeniu? 

Właścicielem naszego obiektu tar-
gowego jest polska firma z 23-letnią 
tradycją, Holding Ptak S.A. Tworząc 
Ptak Warsaw Expo postanowiliśmy 
wzorem największych i najprężniej-
szych światowych gospodarek dać 
dzięki targom potężny rozwojowy 
impuls krajowym firmom wszyst-
kich branż. Promować to, co w naszej 
gospodarce najlepsze, najbardziej no-
woczesne, innowacyjne i oczywiście 
budować rodzimy kapitał. Chcemy 
umacniać pozycję polskich producen-
tów na arenie międzynarodowej, da-
jąc im możliwości pozyskania nowych 
kontaktów biznesowych, rekomen-
dując indywidualne ścieżki rozwoju.

Stawiamy też na edukację, która 
na naszych targach będzie miała 
wymiar praktyczny – przygotowu-
jemy wiele warsztatów zarówno dla 
konsumentów, jak i dla studentów 
„branżowych” kierunków. Chcemy, 
aby Green Days były dla środowiska 
studenckiego swoistymi targami 
pracy – ludzie, którzy za moment 
opuszczą swoją Alma Mater będą 
mogli zapoznać się z przekrojem firm 
działających na rynku, z ich ofertą 
oraz możliwościami rozwoju, które 
zapewniają potencjalni pracodawcy.

Mocnym punktem programu 
będzie również salon architektury 
krajobrazu połączony z prezentacją 
biur architektury – to ukłon w stronę 

Już niedługo, w dniach od 7 do 9 kwietnia, odbędzie się pierwsza 
edycja nowych targów o potencjale dorównującym najważniejszym 

wydarzeniom w branży. W Ptak Warsaw Expo, największym z ośrodków 
targowych w Polsce, odbędą się Green Days – Międzynarodowe Dni 

Zieleni. – Chcemy umacniać pozycję polskich producentów na arenie 
międzynarodowej, dając im możliwości pozyskania nowych kontaktów 

biznesowych i rekomendując indywidualne ścieżki rozwoju – mówi 
Joanna Kotwicz-Gilewska, project manager targów Green Days 

Zielone targi  
z europejskimi 

ambicjami

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI
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konsumentów, których potencjał 
w regionie mazowieckim buduje 25% 
PKB kraju. To silny argument także 
dla wystawców– dowód na zamoż-
ność klientów indywidualnych od-
wiedzających nasz ośrodek targowy.

Tematem do tej pory marginalizo-
wanym przy okazji innych wydarzeń 
targowych, który my postanowili-
śmy rozwinąć, będzie pszczelarstwo. 
Salon pszczelarstwa na Green Days 
to prezentacja środków produkcji, 
warsztaty, ekspozycje pokazowe, 
wystawy fotograficzne, kiermasz 
miodu i produktów na bazie miodu 
– pokażemy bardzo szerokie spek-
trum pszczelarstwa.

Green Days odbędą się w Mię-
dzynarodowym Centrum Targo-
wo-Konferencyjnym Ptak Warsaw 
Expo. Jakie są atuty tego miejsca 
oraz powierzchnia wystawien-
nicza zarezerwowana na targi?

Międzynarodowe Centrum Tar-
gowo-Konferencyjne Ptak Warsaw 
Expo to najmłodszy, a zarazem naj-
większy z ośrodków targowych nie 
tylko w Polsce, lecz także w Euro-
pie Środkowej, o powierzchni bli-
sko 150 tys. m2 w sześciu nowocze-
snych halach, co stanowi łączną 
powierzchnię obiektów targowych 
w Poznaniu (110 tys. m2) i Kielcach 
(36 tys. m2). Dysponujemy 500 tys. m2  
powierzchni zewnętrznej i 15 tys. 

miejsc parkingowych. Prężny roz-
wój ośrodka gwarantuje 23-letnie 
doświadczenie Holdingu Ptak S.A., 
który jest właścicielem centrum. Na 
jego atrakcyjność dla wystawców 
z całej Polski wpływają takie atu-
ty jak centralna lokalizacja obiektu 
na mapie Polski, bezpośrednio przy 
trasie S8 i węźle komunikacyjnym 
A2/S8/S7. Firmy, które zaufały nam 
przy organizacji pierwszych edycji 
targowych i budowały je z nami na 
zasadach partnerstwa, powracają do 
nas przy okazji kolejnych edycji tar-
gów i wydarzeń z pokrewnych branż.

Jakiej frekwencji spodziewa-
ją się Państwo na targach – za-
równo wśród wystawców, jak 
i zwiedzających?

Frekwencja w Ptak Warsaw Expo 
przy okazji organizacji innych wy-
darzeń targowych oscyluje w gra-
nicach od 30 do 150 tys. osób. Tak 
duży rozstrzał wynika ze specyfiki 
branż, dla których kreowane są nowe 
targi – np. targi branży opakowań 
nastawione na relacje B2B gromadzą 
kilka tysięcy zwiedzających, a targi 
branży motoryzacyjnej nastawio-
ne na B2C odwiedza blisko 150 tys. 
Jedno jest pewne – nasze wydarze-
nia targowe przy drugich edycjach 
podwajają zajmowany metraż, co 
świadczy o dużym nimi zaintere-
sowaniu. Na Międzynarodowe Dni 
Zieleni została przewidziana po-
wierzchnia 25 tys. m2, czyli jedna 
hala. Ten metraż spokojnie zapew-
nia powierzchnię dla ok. 100-120 
wystawców warz z wydarzeniami 
towarzyszącymi – konferencjami, 
warsztatami i pokazami.

Green Days to nie tylko targi, ale 
także konferencje tematyczne, 
strefa rozmów B2B, panele szko-
leniowe. Jakie będą najważniej-
sze punkty programu targowego?

Jednym z najważniejszych punk-
tów programu będzie konferencja 
Stowarzyszenia Architektury Kra-
jobrazu, która stanowi gratkę dla 
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środowiska architektów krajobrazu. 
Kolejnymi istotnymi wydarzeniami 
będą atrakcje w salonie florystycz-
nym – m.in. nasz duży projekt po-
kazu florystycznego połączonego 
z pokazami wiosennej kolekcji PTAK 
MODY, którego głównym partnerem 
będzie Rynek Hurtowy Bronisze.

Warsztaty tematyczne to kolejny 
punkt programu. Ich wybór będzie 
bardzo szeroki – od uprawy grzybów 
jadalnych i zakładania farm okien-
nych, przez strefę warsztatów low 
cost design, po warsztaty florystycz-
ne i warsztaty zakładania ogrodów 
na tarasach i balkonach.

Międzynarodowe Dni Zieleni zo-
staną również wzbogacone o kąciki 
porad zarówno dla konsumentów, jak 
i profesjonalistów z branży – udzie-
lać ich będą m.in. pracownicy strefy 
Instytutu Ogrodnictwa. Na targach 
znajdzie się również miejsce na empi-
ryczny kącik małego ogrodnika – dzie-
ci pod okiem fachowców będą mogły 
uczestniczyć w zajęciach mikrosko-
powych i oglądać np. kultury in vitro.

Natomiast salon pszczelarski bę-
dzie się mógł poszczycić warsztatami 
wytwarzania kosmetyków na bazie 
miodu, degustacjami i wystawami 
fotograficznymi.

Na czym polega program Hosted 
Buyer ukierunkowany na pozy-
skanie nowych zagranicznych 
kontaktów handlowych?

Do tej pory podjęliśmy współpracę 
w tym zakresie z Polsko-Kazachstań-
ską Izbą Handlowo-Przemysłową, 
Polsko-Ukraińską Izbą Handlową 
i Polsko-Białoruską Izbą Handlową, 
a także z Wydziałami Handlu i In-
westycji podległymi Ministerstwu 
Rozwoju. W miarę zgłaszania się do 
nas kolejnych firm z poszczególnych 
zakresów tematycznych związanych 
z branżą ogrodniczą będziemy po-
szerzać zakres tych spotkań.

Jakie argumenty przemawiały 
za wyborem terminu targów – 
7-9 kwietnia?

Kwiecień to międzynarodowy mie-
siąc architektów krajobrazu – m.in. 
dlatego chcieliśmy wpisać nasze wy-
darzenie targowe w ten termin. Ma 
to tym większe znaczenie, że jeden 
z partnerów Green Days – Stowa-
rzyszenie Architektury Krajobrazu 
(SAK) – podczas targów będzie orga-
nizować jedną ze swoich flagowych 
konferencji w ramach cyklu Współ-
czesna Architektura Krajobrazu. Te-
gorocznym tematem będzie archi-
tektura krajobrazu współczesnych 
Chin z udziałem Stanleya Lunga, 
światowej sławy architekta.

Jakie są długofalowe plany roz-
woju tego wydarzenia? Czy Green 
Days będą konkurowały z Wysta-
wą „Zieleń to Życie” czy może za-
grożą także poznańskiej Gardenii?

Międzynarodowe Dni Zieleni na 
stałe zagoszczą w kalendarzu tar-
gowym Ptak Warsaw Expo w cyklu 
corocznym. Dostrzegamy wielki po-
tencjał drzemiący w branży ogrod-
niczej. Coraz większe grono konsu-
mentów podchodzi w profesjonalny 
sposób do zakładania i pielęgnacji 
ogrodów. Dla wielu z nich hobby 
ogrodnicze to nie tylko pasja, ale 
sposób na życie. Tak duża aglome-
racja jak Warszawa to znakomite 
miejsce do promocji nowości pro-
duktowych i rozwiązań koncep-
cyjnych – działania marketingowe 
kierowane do tak szerokiego grona 
odbiorców są skazane na sukces.

Koncepcja targów będzie ewo-
luować – ten rok jest rokiem testo-
wym, chcemy sprawdzić, w jakim 
kierunku warto rozwijać nasze za-
łożenia. Po pierwszej edycji targów 
będziemy wiedzieli, czy zostaną 
one oddzielnym wydarzeniem, 
czy może zostaną połączoane cza-
sowo np. z Targami Building Soul-
tions. Dowiemy się też, które z sa-
lonów mocniej promować, rozwi-
jać. Już teraz jesteśmy pewni, że 
ze względu na lokalizację centrum 
targowego w zagłębiu sadowni-
czo-warzywniczym rozwiniemy 
silniej sekcję związaną z profesjo-
nalnym szkółkarstwem sadowni-
czym, a więc także dział techniki 
ogrodniczo-sadowniczej.

Uważamy, że na rynku każdy 
znajdzie dla siebie swoje miejsce. 
Trzeba tylko mieć pomysł i deter-
minację w działaniu, której nam 
nie brakuje. Najważniejsze, aby co 
roku rozwijać wydarzenie o nowe 
koncepcje. Nie można osiąść na 
laurach i cyklicznie powielać utar-
ty schemat wydarzenia. Zgodnie 
z naszą wizją rozwoju Ptak War-
saw Expo ma przede wszystkim 
konkurować z targami w Europie, 
a nie w Polsce. 
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Wizyty w sklepach ogrodniczych w Kostrzynie nad Odrą i Międzyrzeczu 
pokazały, że gdy ma się dużą konkurencję nie wystarczy tylko dbać 

o dobre zaopatrzenie – trzeba jeszcze zadbać o stworzenie tożsamości 
placówki. Kolory, pomysły na wystrój kształtują charakter sklepu oraz 

wpływają na jego postrzeganie przez klientów. Detalistom 
w Kostrzynie i w Międzyrzeczu udało się stworzyć 

niepowtarzalne i ciekawe miejsca, w których 
chce się przebywać i robić zakupy

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Wizyta w Kostrzynie 
nad Odrą i w Mię-
dzyrzeczu utwierdziła 

mnie w przekonaniu, że kondycja 
centrum zależy w znacznej mie-
rze od zaangażowania i pomysło-
wości właścicieli. Jeden z moich 
rozmówców powiedział: „Nie je-
steśmy dyrektorami, którzy by-
wają w pracy, przychodzimy do 
centrum codziennie i dokładnie 
wiemy co dzieje się w sklepie, 
jakie oczekiwania mają klienci 
i czego poszukują”. 

Konsument oczekuje przede 
wszystkim pomocy, rozwiązania 
problemu, z jakim przychodzi. Od-
wiedza miejsca, w których zostaną 
mu udzielone profesjonalne porady. 
Ważna jest także ogólna atmosfe-
ra, jaka panuje w centrum oraz po-
dejście pracowników do wykony-
wanej pracy. Klienci bardzo często 
porównują ceny, jednak przeważnie 

wracają do specjali-
stycznych sklepów, po-

nieważ dla nich równie ważna 
jak cena jest wiedza sprzedawcy. 
I choć właściciele sklepów zgodnie 

Raport

z regionu

Kostrzyn nad Odrą

Międzyrzecz 

gra z klientem?
Handel – 

potwierdzali, że 
może nie jest najła-

twiej, to jednak han-
del jest swego rodzaju 

zabawą, trzeba umieć 
odpowiadać we właści-

wym momencie na potrze-
by klientów i przede wszystkim 

cały czas się rozwijać. 

Konrad Urbański, redaktor „Biznes Ogrodniczy”, Bożena Mazurek, właścicielka Centrum 
Ogrodniczego Agro-Hit, Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznes Ogrodniczy” 
i Wiesław Mazurek, właściciel Agro-Hit
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POŻĄDANY EFEKT
Centrum Ogrodnicze Agro-

-Hit w Kostrzynie nad Odrą zaj-
muje powierzchnię 300 m² i funk-
cjonuje na rynku już 15 lat. Sklep 

jest przestronny i dobrze zorga-
nizowany, sprawia wrażenie bar-
dzo przytulnego. Jak opowiedzieli 
mi właściciele Bożena i Wiesław 
Mazurek, przeszli długą drogę 

w doborze wyposażenia sklepu, 
chcieli dostosować odpowiednio 
wnętrze – niesztampowe, ale jed-
nocześnie tak, by każdy czuł się 
w nim jak u siebie. Właściciele 
sami zajęli się budową sklepu, ale 
i też jego wyposażeniem. Dostęp-
na oferta jest szeroka i zróżnico-
wana, cały czas też ewoluuje. Jest 
w niej wszystko, czego miłośnik 
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Konsument oczekuje 
przede wszystkim pomocy, 
rozwiązania problemu, 
z jakim przychodzi. Odwiedza 
miejsca, w których zostaną 
mu udzielone profesjonalne 
porady

Bożena Mazurek i Konrad Urbański
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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  

zieleni – i nie tylko! – może potrzebować. – 
Cały czas badamy potrzeby klientów, waż-
ny jest efekt masy, to dzięki temu uzysku-
jemy pożądane cele. Dzięki kompleksowej 
ofercie bardzo dobrze sprzedaje się u nas 
asortyment do przetwórstwa, ale nie mamy 
przysłowiowych 5 słoików, a ogromną ilość 
produktów i to w każdym rozmiarze – opo-
wiada Bożena Mazurek. – Warto obserwo-
wać klientów, ponieważ cały czas zmieniają 
się ich potrzeby. Młode osoby mają zupeł-
nie inne podejście do ogrodnictwa. Wybie-
rają raczej proste rozwiązania. Chcą mieć 
w ogrodzie piękny trawnik, a zupełnie inaczej 
wyglądają ogrody osób starszych – dodaje. 

W centrum Agro-Hit sprzedaje się mnóstwo 
roślin, zwłaszcza kwiatów rabatowych, dzię-
ki codziennym dostawom i ogromnej ofercie. 
– Rynek w Kostrzynie jest stabilny, ale nasz 
sukces jest wynikiem ciężkiej pracy. Nie je-
steśmy dyrektorami, którzy bywają w pracy, 
przychodzimy do centrum codziennie i do-
kładnie wiemy, co dzieje się w sklepie, jakie 
oczekiwania mają klienci i czego poszuku-
ją – dodaje Bożena Mazurek. – Konkuren-
cja jest i zawsze będzie, to klient dziś dyk-
tuje w pewien sposób warunki, ponieważ  

W Międzyrzeczu znajduje 
się bardzo dobrze 
zaopatrzony sklep, który 
prowadzi Roman Bożek. 
Placówka funkcjonuje na 
rynku już 20 lat, zajmuje 
powierzchnię 100 m²

Roman Bożek, właściciel sklepu ogrodniczego w Międzyrzeczu 

Sklep Ogrodniczy Romana Bożka
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info@poland.messefrankfurt.com 
tel. (22) 49 43 200

new 
date

new seasons ahead.

24  – 27. 6. 2017
be first.
Już od czerwca 2017 roku najnowsze  
trendy dla sektora upominków, dekoracji  
i wyposażenia wnętrz na sezon jesienno- 
zimowy i wiosenno-letni w nowej odsłonie.

Więcej informacji na: tendence.messefrankfurt.com
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to on wybiera miejsca, w których 
robi zakupy. Sprzedaż w skle-
pach ogrodniczych można po-
równać do zakupu samochodu. 
Jeśli chcemy kupić dobrej jako-
ści auto nie idziemy na rynek, 
a wybieramy salon, w którym 

Stworzyłem sklep, który jest miejscem 
wymiany pozytywnej energii, opinii i różnego 
rodzaju porad. Zanim zająłem się handlem, 
prowadziłem ogrodnictwo, uprawiałem 
warzywa, głównie pomidory i ogórki. 
Miałem potrzebną wiedzę ogrodniczą, aby 
móc doradzać klientom, dlatego się udało 
– wspomina Roman Bożek, właściciel sklepu 
ogrodniczego w Międzyrzeczu

sprzedawca zna się na swojej 
pracy i potrafi odpowiedzieć 
na wszystkie pytania – mówi 
Wiesław Mazurek, właściciel 
centrum. W branży ogrodniczej 
liczy się wiedza i doświadczenie, 
które zdobywa się samodzielnie 

Sklep Ogrodniczy Romana Bożka

Sklep ogrodniczy  w Międzyrzeczu – Wybudowanie 26



i w rozmowach z innymi miłośni-
kami zieleni. Wiele można do-
wiedzieć się od działkowiczów. – 
Uprawiam w szklarni warzywa, 
sam stosuję środki, które potem 
polecam i dlatego klienci mi ufają 
– dodaje Wiesław Mazurek.

SŁUCHAĆ KLIENTA
W Międzyrzeczu znajduje się bar-

dzo dobrze zaopatrzony sklep, który 
prowadzi Roman Bożek. Placówka 
funkcjonuje na rynku już 20 lat, zaj-
muje powierzchnię 100 m². – Stwo-
rzyłem sklep, który jest miejscem 
wymiany pozytywnej energii, opi-
nii i różnego rodzaju porad. Zanim 
zająłem się handlem, prowadziłem 
ogrodnictwo, uprawiałem warzywa, 
głównie pomidory i ogórki. Miałem 
potrzebną wiedzę ogrodniczą, aby 

Czas, wygoda, lokalizacja i dobra oferta –  
to główne czynniki, które powodują, że klienci kupują 
w określonym miejscu – mówi Mariusz Andrzejewski, 
współwłaściciel Sklepu Ogród 

Mariusz Andrzejewski, współwłaściciel sklepu Ogród

Sklep Ogród istnieje w Międzyrzeczu już 20 lat

obserwować rynek. Dla przykładu 
kiedyś sprzedawałem ok. 100 kg 
buraków pastewnych, teraz w cią-
gu roku zaledwie 5. Młode pokole-
nie ma zupełnie inne podejście do 
ogrodnictwa. Częściej stawia na 
zadbany trawnik i wybiera kilka 
krzewów ozdobnych czy iglaków. 
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móc doradzać klientom, dlatego się 
udało – wspomina Roman Bożek. 
– Dla hobbystów bardzo ważne 
jest poradnictwo i doświadczenie 
sprzedawcy, odgrywające często 
kluczową rolę w procesie sprze-
daży – wyjaśnia. – Handel cały 
czas się zmienia i trzeba bacznie 



Jedno się jednak nie zmienia, dla 
klientów ważna jest odpowiednia 
relacja pomiędzy jakością ofero-
wanych produktów a ceną. Naj-
bardziej pożądany jest produkt 
dobrej jakości w dobrej ceną. Za-
uważyłem, że w ostatnim czasie 
klienci są coraz bardziej wyedu-
kowani, widać to szczególnie na 
przykładzie nasion. Jeszcze kil-
ka lat temu mówili, że nasiona 
mamy droższe niż w markecie, 
ale nie zwracali uwagi na gra-
maturę opakowania, teraz się 
to zmieniło – opowiada. – Bar-
dzo dużo sprzedajemy podłoży, 
klienci chętnie kupują wapno do 
bielenia drzew – mówi Roma 
Bożek. – Uważam, że aby odno-
sić sukces w handlu trzeba być 
cały czas aktywnym, otwartym 
na sugestie i słuchać klientów.

WYGODA I KOMFORT
Sklep Ogród istnieje w Mię-

dzyrzeczu już 20 lat. – Czas, wy-
goda, lokalizacja i dobra oferta 
– to główne czynniki, które po-
wodują, że klienci kupują w okre-
ślonym miejscu. Odwiedzają 
nas stali klienci, którzy zakupy 

Drewniane regały bardzo ocieplają wystrój sklepu Ogród
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robią u nas od lat. Bardzo mod-
ne są w ostatnich latach nasio-
na warzyw i ziół, bo hobbyści 
coraz częściej zakładają ogródki 
warzywne nawet na balkonach 
– opowiada Mariusz Andrze-
jewski, współwłaściciel. Sklep 
Ogród ma klimat, który bardzo 
mi odpowiada – drewniane rega-
ły, podłoga, okna dają efekt przy-
tulności i ciepła. I choć o gustach 
się nie dyskutuje, bardzo ważne 
jest pierwsze wrażenie, jakie robi 
pomieszczenie, do którego wcho-
dzą klienci. – Handel produkta-
mi ogrodniczymi jest dość spe-
cyficzny, ponieważ konsumenci 
liczą na porady, przychodzą do 
nas jak do przyjaciół, a zakupy 
są gdzieś po drodze, przy okazji 
– dodaje Mariusz Andrzejewski. 

SEZON NABIERA TEMPA
Aż 45 ha upraw, 200 gatunków 

roślin w ofercie, 20 lat na rynku 
– to najważniejsze dane doty-
czące Szkółki Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Kaława w Międzyrze-
czu. – Ubiegły sezon był dobry, 
na pewno lepszy niż 2015, kie-
dy zmniejszenie eksportu roślin 
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na Wschód spowodowało, że sporo 
materiału zostało na naszym rodzi-
mym rynku, co zwiększyło konku-
rencję. Tegoroczny trudno jeszcze 
ocenić, ale powoli nabiera tempa – 
mówi Kai Sven Jenssen, właściciel 
szkółki. – Stawiamy przede wszyst-
kim na jakość produkcji, szczególną 
uwagę zwracamy na częste i wła-
ściwe przycinanie koron drzew 
i gałęzi krzewów oraz na sposób 
wykopywania drzew – dodaje. Do 
najpopularniejszych drzew należą 
lipy, klony, dęby i kasztany, cały 
czas rośnie popularność ambrowca 
czy tulipanowca, wyróżniających 
się oryginalnym kształtem liścia. 
– Mało znane są ciągle odmiany 

jesiona, a warto to drzewo polecać 
i pokazywać klientom – doradza 
Agnieszka Jenssen, właścicielka 
Szkółki Kaława. 

W Szkółce Kaława klienci znaj-
dą także rośliny iglaste. – Upra-
wiamy i sprzedajemy tylko zimo-
zielone rośliny iglaste. W ofercie 
mamy również rośliny formowane 
w różnego rodzaju kształty. Włą-
czyliśmy do oferty rośliny iglaste 
ze względu na potrzeby klientów – 
opowiada Sven Jenssen. Sadzenie 
dużych drzew i krzewów nie jest 
łatwe i wymaga profesjonalnego 
podejścia oraz wiedzy.

Szkółka Kaława przede wszyst-
kim bierze udział w przetargach na 
nasadzenia publiczne oraz współ-
pracuje z architektami krajobra-
zu. – Obecnie więcej sprzedajemy 
podczas jesiennych nasadzeń – do-
daje Agnieszka Jenssen. 

Uprawiamy i sprzedajemy 
tylko zimozielone rośliny 

iglaste. W ofercie mamy 
również rośliny formowane 
w różnego rodzaju kształty. 

Włączyliśmy do oferty 
rośliny iglaste ze względu 

na potrzeby klientów – 
opowiada Sven Jenssen, 
właściciel Szkółki Kaława

Sven Jenssen, właściciel Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych Kaława w Międzyrzeczu





Mimo że w Polsce na znaczeniu zyskują roboty koszące 
i traktorki ogrodowe, to kosiarki nadal zajmują znaczącą 

pozycję na rynku ogrodniczego sprzętu zmechanizowanego. 
Pchana, spalinowa, elektryczna, z opcją mulczowania i wyrzutu 

bocznego, odpalana linką albo starterem… Opcji jest bardzo 
dużo. Która jest najlepsza? 

TEKST: NATALIA DUR

Kosiarki 
numerem jeden?

Segment sprzętu zmecha-
nizowanego do ogrodów 
w skali globalnej rozwija 

się bardzo dynamicznie. Według 
szacunków European Garden 
Machinery Federation (EGMF), 

skupiającej najważniejszych pro-
ducentów tego asortymentu, naj-
większym rynkiem zbytu pozostają 
w dalszym ciągu Stany Zjednoczo-
ne, na które przypada około poło-
wa globalnej sprzedaży. Drugim 

w  kolejności regionem, z  35% 
udziałem w światowym rynku, 
jest Europa. Najważniejsze rynki 
europejskie to Wielka Brytania, 
Niemcy, Francja i Włochy. EGMF 
szacuje, że każdego roku w Eu-
ropie członkowie tej organizacji 
sprzedają ponad 6 mln kosiarek. 
Dodatkowo jak prognozuje Fre-
edonia, najlepiej sprzedającym się 
produktem pozostaną właśnie ko-
siarki, a popyt na nie będzie rósł 
szczególnie w Europie Wschodniej. 
Wzrośnie także zapotrzebowanie 
na sprzęt akumulatorowy, traktor-
ki ogrodowe oraz roboty koszące.

TNĄCE GWIAZDY
Rynek obfituje w szereg inno-

wacyjnych urządzeń. Które z nich 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem? – Z naszych obserwacji wy-
nika, że najlepiej sprzedającym 
się asortymentem wśród kosiarek 
są małe i średnie typowo przydo-
mowe urządzenia. Faktem jest, 
że chętniej kupowane są kosiarki 
elektryczne. O wyborze konkret-
nej w dużej mierze decydują takie 
parametry, jak cena, renoma marki, 
wydajność silnika, szerokość i wy-
sokość koszenia, wielkość zbiornika 
na trawę oraz dodatkowe funkcje. 
Oczywiście polski rynek jest dalej 
mocno ukierunkowany na niską 
cenę, jednak zauważamy tenden-
cję do zmiany w kierunku zakupu 
kosiarek droższych, z lepszymi sil-
nikami, z większą funkcjonalno-
ścią – mówi Mateusz Kaczmarski, 
kierownik marketingu i produktu 
Hitachi Power Tools Polska. 

NOWOŚCIAMI  
DO PRZODU

Pomimo że kosiarki nie wyda-
ją się asortymentem zagrożonym, 
producenci nie spoczywają na lau-
rach i poszerzają ofertę o nowe, 
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innowacyjne produkty. – Widząc 
rosnące oczekiwania klientów wobec 
kosiarek wprowadziliśmy na rynek 
nowość – kosiarkę akumulatorową 
PowerFlex 4757 Li SP Solo by AL-KO, 
która mamy nadzieję, już niebawem 

Według szacunków 
European Garden Machinery 
Federation (EGMF), skupiającej 
najważniejszych producentów 
tego asortymentu, 
największym rynkiem zbytu 
pozostają w dalszym ciągu 
Stany Zjednoczone, na które 
przypada około połowa 
globalnej sprzedaży

Wzrosty sprzedaży 
Łukasz Grzankowski
marketing manager

STIGA 

Wybór kosiarki stanowi swego rodzaju kompromis pomiędzy 
parametrami technicznymi, takimi jak wydajność silnika, szerokość 
i wysokość koszenia, wielkość zbiornika na trawę, funkcjonalność 
urządzenia, a siłą marki oraz odpowiednio skalkulowaną ceną. 

Nie bez znaczenia jest także okres gwarancji i łatwa dostępność do sieci autoryzowanych 
punktów serwisowych. Segmentem, który posiada największy udział w rynku, są kosiarki 
spalinowe. W naszej ofercie najbardziej popularną grupę stanowi seria Combi, stanowiąca 
połączenie wyjątkowej jakości, efektywności koszenia oraz unikatowej stylistyki przy 
zachowaniu bardzo dobrej ceny produktu. Czyni to linię kosiarek Stiga Combi liderem na 
polskim rynku. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach, wprowadzając co roku nowości. 
Jedną z nich stanowią kosiarki spalinowe Twinclip z wieloma unikatowymi, opatentowanymi 
rozwiązaniami technicznymi, kosiarki akumulatorowe Voltage 80 V, które swą wydajnością 
dorównują kosiarkom spalinowym oraz nowa unowocześniona linia kosiarek Combi. 

R E K L A M A  
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zawojuje rynkiem. Urządzenie speł-
nia wszelkie wymagania klientów 
nastawionych proekologiczne – mo-
del pozbawiony jest spalin, hałasu 
oraz wibracji. Dodatkowe wyposa-
żenie w postaci funkcji mulczowa-
nia i wyrzutu bocznego pozwala na 
wszechstronne wykorzystanie ma-
szyny podczas pielęgnacji terenów 
zielonych – mówi Marcin Liszyński, 
dyrektor generalny AL-KO. Nowości 
wprowadziły również firmy MTD 

możliwość ustawienia bocznego 
wyrzutu umożliwiają dostoso-
wanie maszyny do indywidual-
nych potrzeb użytkownika – do-
daje Jakub Piechocki, specjalista 
ds. marketingu w firmie Krysiak.

 
CO STYMULUJE POPYT? 

Zdaniem producentów i dys-
trybutorów sprzętu zmechanizo-
wanego do pielęgnacji ogrodów, 
czynniki wpływające na rozwój 
rynku to niezmiennie rozwój bu-
downictwa jednorodzinnego oraz 
wzrost wiedzy użytkowników 
o możliwościach dostępnych ko-
siarek. – Na rozwój rynku w naj-
bliższych latach wpływać będzie 
także coraz większa dbałość kon-
sumentów o tereny zielone. Pre-
cyzyjnie i efektownie zaprojekto-
wane ogrody są wykorzystywane 
jako miejsca spędzania wolnego 
czasu z przyjaciółmi i rodziną, 
więc klienci przeznaczają coraz 
więcej środków na ich pielęgnację. 
Popyt na sprzęt zmechanizowany 

Z naszych obserwacji wynika, 
że najlepiej sprzedającym 

się asortymentem wśród 
kosiarek są małe i średnie 

typowo przydomowe 
urządzenia. Faktem jest, 

że chętniej kupowane są 
kosiarki elektryczne – mówi 

Mateusz Kaczmarski, kierownik 
marketingu i produktu Hitachi 

Power Tools Polska

Perspektywiczny rynek
Zbigniew Kogut
regionalny dyrektor sprzedaży & OPE menedżer

MAKITA 

Polscy użytkownicy najchętniej kupują kosiarki o średniej 
szerokości koszenia – np. 46 cm, wyposażone w kosz i napęd. 
Od kilku lat największą popularnością cieszą się wersje, które 
oprócz podanych cech posiadają alternatywny boczny 

wyrzut trawy. W tym roku Makita proponuje wiele nowych modeli z silnikami 
górnozaworowymi o podwyższonej sprawności oraz szeroką gamę kosiarek 
zasilanych akumulatorowo. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że oczekiwania 
klientów zmieniają się w szybkim tempie. Podobnie jak przepisy i normy unijne. 
Urządzenia ogrodowe zasilane akumulatorami litowo-jonowymi to przyszłość branży. 
Makita oferuje tutaj najwięcej modeli urządzeń do pracy w ogrodzie, które możemy 
zasilać akumulatorami z innych narzędzi koncernu. To bardzo wygodne, praktyczne 
i ekonomiczne rozwiązanie.   

Poland, Stiga oraz Krysiak. – W od-
powiedzi na oczekiwania rynku 
wprowadziliśmy nową linię wielo-
funkcyjnych kosiarek z napędem 
Faworyt GTR. Dodatkowe funk-
cje kosiarki takie jak mielenie czy 
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W odpowiedzi na oczekiwania rynku wprowadziliśmy nową linię 
wielofunkcyjnych kosiarek z napędem Faworyt GTR. Dodatkowe 
funkcje kosiarki takie jak mielenie czy możliwość ustawienia 
bocznego wyrzutu umożliwiają dostosowanie maszyny do 
indywidualnych potrzeb użytkownika – mówi Jakub Piechocki, 
specjalista ds. marketingu w firmie Krysiak

stymulują także reklamy, artykuły 
prasowe oraz telewizyjne progra-
my tematyczne. Coraz liczniejsza 
grupa miłośników zieleni poszu-
kuje też produktów, które ułatwią 
pracę w ogrodzie, pozwolą oszczę-
dzić czas i ograniczyć wysiłek – 
mówi Jakub Piechocki. Nie do 
przecenienia w sprzedaży sprzętu 
zmechanizowanego jest również 
sam serwis. 

R E K L A M A  
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W Polsce kosiarki to urządzenia, które cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem. Przyszłość należy jednak do takich, które 

cechuje nie tylko jakość, ale i innowacyjność – mówi Krzysztof 
Grabowski, dyrektor generalny firmy MTD Poland

Stawiamy  
na innowacje

Jaki jest potencjał handlowy 
kosiarek? 

Wzrosty sprzedaży na całym świe-
cie są znaczące, zwłaszcza w krajach 
Europy Zachodniej, szczególnie 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
we Francji oraz Włoszech. W Polsce 
ten segment produktów cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem, 
co więcej, wciąż ma bardzo duży 
potencjał. Klienci oczekują jednak 
sprzętu bardziej funkcjonalnego 
i wszechstronnego niż jeszcze kil-
ka lat temu. Naszym zadaniem jest 
sprostać tym wymaganiom. 

Firma MTD Poland wprowadzi-
ła niedawno do oferty kosiar-
kę spalinową Cub Cadet z na-
pędem MySpeed LM3 CRC46S. 
Czym urządzenie wyróżnia się 
na rynku?

Kosiarka spalinowa Cub Ca-
det LM3 CRC46S to prawdziwa 
gratka dla posiadaczy rozległych 

trawników. Wyróżnia ją innowa-
cyjny system regulacji prędkości 
napędu MySpeed™. Prędkość ko-
siarki jest uzależniona od doci-
śnięcia uchwytu. Jeśli operator 
idzie szybciej, uchwyt jest mocniej 
dociskany, a więc wzrasta pręd-
kość kosiarki. Jeśli idzie wolniej, 
uchwyt jest mniej dociskany i na-
pęd kosiarki zwalnia. Jeśli się za-
trzymuje, dźwignia przesuwa się 
do pozycji neutralnej i napęd prze-
staje pracować. 

Kto jest grupą docelową w tym 
segmencie produktów? 

Wyższa klasa średnia, osoby 
z własnym domem i ogrodem, któ-
re są posiadaczami dużych trawni-
ków. Tego typu urządzenia nabywa-
ją osoby zorientowane na rozwój, 
pozytywnie nastawione do nowych 
technologii. Większość klientów ku-
pujących nowoczesne, funkcjonal-
ne kosiarki to konsumenci w prze-
dziale wiekowym od 30 do 50 lat. 

W jaki sposób zamierzają Pań-
stwo promować sprzedaż no-
wego urządzenia? 

Prezentacje produktów na po-
kazowych trawnikach są ciągle 
bardzo skuteczne. Coraz więcej 
dealerów sprzętu ogrodniczego 
przekonało się do tych stosunkowo 
nowych produktów. Jednocześnie 
skuteczną formą przekazu pozo-
stają reklamy oraz szkolenia pro-
duktowe. 

ROZMAWIA: NATALIA DUR

Kosiarka spalinowa Cub Cadet 
LM3 CRC46S to prawdziwa 

gratka dla posiadaczy 
rozległych trawników. Wyróżnia 

ją innowacyjny system 
regulacji prędkości napędu 

MySpeed™. Prędkość kosiarki 
jest uzależniona od dociśnięcia 

uchwytu. Jeśli operator idzie 
szybciej, uchwyt jest mocniej 

dociskany, a więc wzrasta 
prędkość kosiarki
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Jeden z najbardziej znanych producentów silników nie zwalnia 
tempa. W tym roku na polskim rynku dostępne jest nowe rozwiązanie 
Briggs & Stratton – silniki Mow N’ Stow®, zaprojektowane tak, aby móc 
przechowywać kosiarkę w pozycji pionowej. O zaletach technologii 

Mow N’ Stow® i planach na przyszłość rozmawiamy z Wojciechem 
Jasińskim, dyrektorem ds. rozwoju biznesu w firmie Briggs & Stratton

O krok do przodu

Hitem ubiegłego sezonu były silniki 
serii EXi niewymagające wymiany 
oleju, jeszcze wcześniej system In-
Start®. W tym roku na rynek trafiły 
kosiarki z silnikami Mow N’ Stow®.  
Na czym dokładnie polega ich 
innowacyjność? 

Najnowszy opatentowany przez 
firmę Briggs & Stratton system  
Mow N’ Stow® pozwala na unikato-
wy sposób przechowywania kosiarki 
z silnikiem spalinowym – w pozycji 
pionowej. Jest to obecnie jedyny sil-
nik spalinowy na rynku, który na to 
pozwala bez ryzyka wycieków ole-
ju lub paliwa. Nowe silniki Briggs 
& Stratton z opcją Mow N’ Stow® 
posiadają specjalnie zaprojektowa-
ne zbiorniki paliwa oraz zupełnie 
od podstaw zaprojektowany nowy 
,,niedławiący się” gaźnik. Cały silnik 
charakteryzuje się również udosko-
nalonymi uszczelnieniami. Od teraz 
podstawowe czynności serwisowe 
i czyszczące, transport oraz przecho-
wywanie kosiarki spalinowej będą 
najłatwiejsze w historii.  

Czy technologia ta jest odpo-
wiedzią na ciągle zmieniający 
się rynek ogrodniczego sprzętu 
zmechanizowanego? Jakie są 
Pana zdaniem dalsze perspekty-
wy rozwoju tego sektora?

Jak mawia pewien klasyk, jest 
,,oczywistą oczywistością”, że wszel-
kie nowości wprowadzane ostatnio 
przez Briggs & Stratton są odpowie-
dzią na zmieniający się rynek sprzę-
tu zmechanizowanego przeznaczo-
nego do ogrodu. Pęd życia powodu-
je, że ludzie chcą wykonywać różne 

czynności łatwiej i szybciej. Konsu-
menci są gotowi zrezygnować z każ-
dej rzeczy, która przyprawia ich o ból 
głowy. Zatem są skłonni inwestować 
w rozwiązania, które mogą go wyeli-
minować. Dlatego właśnie postano-
wiliśmy po raz kolejny być o krok do 
przodu i wprowadzić system, któ-
ry spowoduje, że kosiarka zajmie 
o ponad 70% mniej miejsca niż do 
tej pory. Ponadto dzięki systemowi  
Mow N’ Stow® można ją łatwiej trans-
portować, czyścić i serwisować – bez 
wycieków, bez problemów i bez bólu 
głowy. Jakie są perspektywy rozwo-
ju rynku? Ma być łatwiej i prościej – 
tyle lub aż tyle. Briggs & Stratton to 
rozumie – płyniemy z prądem. Kon-
sumenci nie lubią linki rozrusznika? 
Mamy rozwiązanie: system InStart®. 
Nie lubią wymiany oleju? Mamy roz-
wiązanie: silniki z serii EXi. Gdy klienci 
nie lubią silników spalinowych, Briggs 
& Stratton ma i na to odpowiedź – 
akumulatorowe silniki elektryczne 
dostępne na rynku już od 2018 roku. 
A gdy klienci nie lubią kosić trawy, no 
cóż na to Briggs & Stratton jeszcze 
nie ma odpowiedzi, ale pomoc nio-
są wszyscy gracze na tym rynku np. 
w postaci automatycznych kosiarek. 
Perspektywy rozwoju rynku są zatem 
optymistyczne. Musimy jednak pa-
miętać, aby naszemu użytkownikowi 
było łatwiej, milej i przyjemniej. 

ROZMAWIA: NATALIA DUR

Najnowszy opatentowany przez firmę Briggs & Stratton system 
Mow N’ Stow® pozwala na unikatowy sposób przechowywania 
kosiarki z silnikiem spalinowym – w pozycji pionowej. Jest to 
obecnie jedyny silnik spalinowy na rynku, który na to pozwala 
bez ryzyka wycieków oleju lub paliwa
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KRYSIAK 
FAWORYT GTR51N196L4W1
Nowa linia wielofunkcyjnych kosiarek z napędem Faworyt GTR to nowoczesny design i dobra jakość. 
Wyposażone zostały w silniki od sprawdzonych producentów: Loncin (na zdjęciu), Briggs & Stratton, 
OHV. Dostępne są w trzech wersjach szerokości roboczych: 42 / 46 i 51 cm. Dodatkowe funkcje kosiarki, 
takie jak mielenie czy możliwość ustawienia bocznego wyrzutu, umożliwiają dostosowanie maszyny 
do indywidualnych potrzeb użytkownika. Kosiarka ponadto posiada wygodną centralną regulację 
wysokości koszenia, podwójnie łożyskowane koła oraz dyszę umożliwiającą mycie obudowy.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• silniki: Loncin, Briggs&Stratton, OHV
• szerokości robocze poszczególnych modeli: 

42/46 i 51 cm
• średnica tylnych kół: 27 cm        

    

• zalety: mielenie, boczny 
wyrzut, dysza do mycia 
obudowy, centralna regulacja 
wysokości koszenia, podwójnie 
łożyskowane koła

Sugerowana cena detaliczna: 1 150 zł

www.krysiak.pl

MTD POLAND 
KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM CUB CADET LM3 CRC46S
LM3 CRC46S to wyborne połączenie parametrów będących gwarancją mocy, efektywności i wszech-
stronności, a elementem ją wyróżniającym jest z pewnością MYSPEED – innowacyjny układ kontroli napę-
du dostosowujący prędkość kosiarki do chodu użytkownika. Co więcej, cena prezentowanej kosiarki spra-
wia, że aspiruje ona o miano bestsellera.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• silnik: CC 45 OHV, 140 cm3

• szerokość koszenia: 46 cm
• wysokość koszenia: 2,8-9,2 cm,  

6 pozycji, centralna
• funkcje koszenia: 4w1 (zbieranie do kosza, 

wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie)

• kosz: 60 litrów, tekstylno-plastikowy
• koła: 180 mm/200 mm, łożyska kulkowe
• napęd kół: tak, MYSPEED 0-3,6 km/h
• uchwyt: w pełni składany, z regulacją 

wysokości

Sugerowana cena detaliczna: ok. 1 599 zł

www.mtdpoland.pl

STIGA 
KOSIARKA SPALINOWA COMBI 55 SQ B
Jedna z najnowszych kosiarek Stiga. Efekty koszenia gwarantuje silnik 675 EXi 
series Ready Start oraz szeroki na 55 cm stalowy korpus. Kosiarka posiada 
5-pozycyjny, centralny system regulacji wysokości koszenia. System koszący 4w1. 
Możesz zbierać do kosza, mielić, wyrzucać na bok lub do tyłu, a to wszystko bez 
wysiłku z napędem na tylne koła maszyny.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• szerokość koszenia: 53 cm
• pojemność zbiornika paliwa/oleju: 

1,0 l / 0,6 l

• waga: 36 kg
• poziom hałasu: 98 dB(A)
• materiał korpusu: stal

Sugerowana cena detaliczna: 2 195 zł

www.stiga.pl
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HORTMASZ 
KOSIARKA SPALINOWA HORTMASZ HKS 450 NL

Kosiarka wyposażona w niezawodny silnik Loncin o pojemności 196 cm3 i bezawaryjny napęd GT. 
Duże 10" koła napędowe, centralna regulacja wysokości, wielofunkcyjność, a także atrakcyjny 

wygląd to dodatkowe zalety kosiarki.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• silnik: Loncin 196 cm3

• napęd GT
• szerokość koszenia: 51 cm

• regulacja wysokości: centralna

• zakres regulacji wysokości:  
25-85 mm

• łożyskowane koła
• pojemność kosza: 70 l

Sugerowana cena detaliczna: ok. 1 295 zł

www.hortmasz.pl

AL-KO 
KOSIARKA 
AKUMULATOROWA 
MOWEO 46.5 LI SP
Innowacyjna kosiarka 
akumulatorowa Moweo 46.5 Li 
SP marki AL-KO jest przyjazna nie 
tylko dla środowiska, ale również dla 
użytkownika. Cichsza praca, brak spalin, 
brak wibracji oraz koszenie bez ciągnącego 
się przewodu przedłużacza to bez wątpienia 
mocne argumenty. Duże, łożyskowane koła 
zapewniają lekkie prowadzenie, a gumowany 
uchwyt rękojeści sprawia, iż praca nią jest jeszcze bardziej komfortowa. 
Akumulator o pojemności 4 Ah gwarantuje, że mocy nie zabraknie nawet 
przy dłuższej pracy, a w razie czego w jednej chwili możemy wymienić 
akumulator na zapasowy, będący na wyposażeniu standardowym tego 
modelu. Dodatkowym atutem jest fakt, że akumulator pasuje do wszystkich 
urządzeń linii AL-KO EnergyFlex.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• powierzchnia trawnika: do 600 m2

• szerokość koszenia: 46 cm
• regulacja wysokości koszenia:  

25-75 mm, 7-pozycyjna
• akumulator (2 szt. w zestawie): litowo-jonowy (36 V/4 Ah)
• cykl koszenia/ładowania (max): 20/90 min
• napęd kół: tak
• obudowa zespołu koszącego: stalowa
• pojemność kosza na trawę: 70 l
• średnia kół (przód/tył): 200/280 mm, łożyska kulkowe
• gwarantowana moc akustyczna: 91 dB (A)
• waga urządzenia: 30,3 kg

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 2 699 zł

www.al-ko.com/pl
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W ofercie Pańskiej placówki znaj-
duje się sprzęt do prac ogrodni-
czych od różnych producentów. 
Jaka kategoria sprzętu zmecha-
nizowanego cieszy się najwięk-
szą popularnością?

Największą popularnością 
w moim sklepie cieszą się kosiar-
ki spalinowe do trawy, kosy i pilarki. 
Klienci zwracają uwagę na jakość 
wykonania sprzętu. Ważny jest 
także serwis w miejscu sprzedaży, 
dostępność części zamiennych oraz 
fachowe doradztwo, pomagające 
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dokonać właściwego wyboru. Dla 
klienta bardzo ważna jest cena 
sprzętu, jednak nie jest to czynnik 
decydujący o zakupie. Do punktu 
przychodzą najczęściej miejscowi 

klienci. W ofercie posiadam sprzęt 
firm: Oleo-Mac, Victus, Ikra, Echo, 
Shindaiwa, Hecht i MTD, Oregon, 
Fiskars, Hortmasz. 

W jaki sposób powinno się za-
rządzać sklepową półką, aby 
osiągnąć sukces w sprzedaży?

Sklepowa półka musi być czytel-
na dla klienta, nie można przeła-
dować jej sprzętem. Estetyka i do-
bre oświetlenie decydują o tym, że 
klient zwraca uwagę na dany pro-
dukt, może zdjąć go z półki, nawet 
przetestować jego działanie. Ko-
lejnym ważnym elementem uda-
nej sprzedaży jest aktualizowanie 
na bieżąco stanów magazynowych 
i półek – nie można dopuścić do 
powstania wolnego miejsca, kon-
sument lubi mieć wybór. Aby jesz-
cze bardziej przyciągnąć klientów 
co tydzień organizuję promocję na 
wybrany towar.

Jak scharakteryzuje Pan rynek 
sprzętu zmechanizowanego Tar-
nowa Podgórnego i okolic?

Rynek sprzętu ogrodniczego 
w gminie Tarnowo Podgórne cha-
rakteryzuje się dosyć zamożnymi 
klientami o dużych wymaganiach 
co do jakości towaru. Konsumenci 
oczekują fachowej porady odnośnie 
do użytkowania sprzętu oraz liczą 
na zapewnienie dobrego serwisu 
gwarancyjnego. Moja placówka 
oferuje także serwis pogwaran-
cyjny, co dla wielu osób stanowi 
dużą zaletę. 

Odpowiednie wyeksponowanie sprzętu, stałe aktualizowanie oferty 
oraz profesjonalizm sprzedawcy, który jest także doradcą klienta: to 

klucze do sukcesu sprzedaży – mówi Jerzy Przybył, właściciel firmy 
Kosaostra w Tarnowie Podgórnym

ROZMAWIA: KONRAD URBAŃSKI

Konsument lubi 
mieć wybór

Jerzy Przybył, właściciel firmy Kosaostra w Tarnowie Podgórnym

Sklepowa półka musi być czytelna dla klienta,  
nie można przeładować jej sprzętem. Estetyka i dobre 
oświetlenie decydują o tym, że klient zwraca uwagę 
na dany produkt, może zdjąć go z półki, nawet 
przetestować jego działanie
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GLEBOGRYZARKA SPALINOWA  
FAWORYT MGR650BS
Efektywna i łatwa w obsłudze glebogryzarka, o dużej mocy, wypo-
sażona w silnik Briggs & Stratton seria 950. Dzielone noże umożliwiają 
ustawienie trzech szerokości roboczych: 36; 55 i 85 cm, a regulowany 
uchwyt zapewnia komfort pracy. Do maszyny pasuje szeroka gama 
akcesoriów dodatkowych.

Krysiak
Baranowo ul. Rolna 6, 62-081 Przeźmierowo

www.krysiak.pl

TRAKTOR OGRODOWY ZERO-TURN Z1 137
Zero-Turn Cub Cadet Z1 137 to moc i wytrzymałość w każdym detalu.  
Potężny silnik KOHLER z elektronicznym wtryskiem paliwa, mocny i trwały 
spawany agregat tnący i wiele innych komercyjnych atrybutów, które spra-
wią, że efektywność i komfort pracy Z1 137 zaskoczą najbardziej wymaga-
jących użytkowników!

MTD Poland
ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle

www.cubcadet.pl

AERATOR-WERTYKULATOR ELEKTRYCZNY SCE150-KC
Niezastąpione narzędzie do pielęgnacji trawnika. Posiada wałek, który dzięki zasto-
sowaniu grubych ostrzy oraz cienkich drucików spełnia dwie funkcje: aeratora oraz 
wertykulatora.  Grube ostrza – jak w wertykulatorze – nacinają w pionie darń, co przy-
czynia się do częściowego usunięcia próchnicy powierzchniowej i poprawy warunków 
dopływu powietrza, wody i składników mineralnych. Druciki jak w aeratorze grabią tra-
wę, zbierają niepotrzebne liście, delikatnie napowietrzają glebę, pod wpływem czego 
masa korzeni traw się zwiększa, a darń trawnika wyrównuje się. Moc: 1500 W. Szerokość 
pracy: 38 cm. Pojemność kosza na trawę: 50 l.

NAC
al. Krakowska 39; 05-090 Raszyn

www.nac.com.pl

TRAKTOR OGRODOWY ESTATE 2084 H
Estate 2084 H to połączenie zaawansowanych rozwiązań 

technicznych, a co za tym idzie, wygody użytkowania w bar-
dzo rozsądnej cenie. Traktor w tej wersji został wyposażony 

w hydrostatyczną przekładnię, co jest mocnym argumentem 
już na samym początku. Co więcej, 6-litrowy zbiornik paliwa, 

pompa olejowa i agregat tnący o szerokości  
84 cm koszenia gwarantują naprawdę dobrze za-

dbany trawnik i nie tylko, bo dodatkowo istnieje 
możliwość montażu pługu przyczepki lub innych 

akcesoriów, co sprawia, że sprzęt mo-
żesz wykorzystywać o prak-

tycznie każdej porze roku.

Stiga
ul. Rzemieślnicza 87;  

62-081 Baranowo

www.stiga.pl

KOSIARKA AKUMULATOROWA 
POWERFLEX 4757 LI SP SOLO BY AL-KO

Wydajna, pozbawiona spalin, hałasu oraz wibracji – tak w skrócie 
możemy opisać pracę modelem PowerFlex 4757 Li SP marki Solo by 
AL-KO. Ta kosiarka jest idealnym partnerem nie tylko dla proekolo-

gicznie nastawionych właścicieli ogrodów, ale również dla użytkowni-
ków półprofesjonalnych. Sercem urządzenia jest akumulator o gigan-

tycznej pojemności 7,5 Ah. Dodatkowe wyposa-
żenie w postaci funkcji mulczowania i wyrzutu 
bocznego pozwala na wszechstronne wyko-
rzystanie maszyny podczas pielęgnacji tere-

nów zielonych.

AL-KO Kober
Wysogotowo, ul. Bukowska 10, 62-081 Przeźmierowo

www.al-ko.com/pl
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W opinii producentów 
stabilność i  przewi-
dywalność rynku pro-

duktów na krety zapewnia niższa 
niż w przypadku repelentów in-
nych kategorii zależność od po-
gody. Wpływ na tę sytuację ma 
również szeroka gama środków 
do zwalczania kretów, co prze-
kłada się na wzrosty sprzeda-
ży notowane przez wszystkich 
producentów. – Na rynku do-
stępna jest bardzo dużo produk-
tów zwalczających te szkodni-
ki, które różnią się formą oraz 
metodą działania. Klient może 

wybrać trujące świece, granu-
laty, płyny lub pułapki czy od-
straszacze dźwiękowe – mówi 
Sabina Jasiukiewicz, manager 
ds. marketingu w firmie Bros. 
Jakie czynniki warunkują popyt 

na ten asortyment? – Oczekiwa-
nia klientów z roku na rok rosną. 
Cena produktów nie odgrywa już 
tak znaczącej roli jak 2-3 lata te-
mu. Mają one być przede wszyst-
kim skuteczne i łatwe w użyciu. 
Wachlarz produktów na krety 
jest szeroki ze względu na liczbę 
skutecznych substancji i rozwią-
zań możliwych do zastosowania. 
Dzięki temu, że staramy się do-
pasowywać produkty do wyma-
gań konsumentów, odnotowu-
jemy wzrosty sprzedaży w tym 
segmencie – mówi Anna Struk, 
specjalista ds. handlowych w fir-
mie Tamark. Dobrze rotuje rów-
nież asortyment firmy Sumin. 
– Dzięki konsekwentnej pracy 
z  ogólnopolskimi sieciowymi 
i indywidualnymi dystrybuto-
rami odnotowaliśmy kilkupro-
centowy wzrost sprzedaży  tych 
środków– mówi Piotr Olech, re-
gionalny kierownik sprzedaży 
w firmie Sumin. 

RYNEK PEŁEN OBFITOŚCI
O ile w każdej grupie produk-

towej producenci łatwo wskazują 
sprzedażowe numery jeden, o tyle 
w tej kategorii trudno znaleźć pro-
dukt, który można  określić sprze-
dażowym hitem. – Tak naprawdę 
jeśli chodzi o środki na krety, to 
śmiało mogę powiedzieć, że wła-
ściwie sprzedaje się wszystko. 
W naszym asortymencie dużym 
powodzeniem wśród klientów cie-
szy się środek ,,Pożegnanie z kre-
tem” w wygodnym opakowaniu 
z rozpylaczem, ułatwiający po-
zbycie się kretów występujących 
na trawnikach w ogrodach lub 
parkach. Opryskiwanie chronio-
nego terenu symuluje opady desz-
czu. Sprawia to, że organizmy bę-
dące pokarmem kreta wychodzą 
na powierzchnię. Zostają wtedy 

Kret w ogrodzie to zmora wielu ogrodników, a walka z tym szkodnikiem 
nie należy do łatwych zadań. Produkty do ich zwalczania powinny być 
zatem skuteczne i łatwe w użyciu – tego przynajmniej oczekuje klient. 

Jak na potrzeby konsumentów reaguje rynek?

TEKST: NATALIA DUR

Kretom 
mówimy „won”

Oczekiwania klientów z roku 
na rok rosną. Cena produktów 
nie odgrywa już tak znaczącej 
roli jak 2-3 lata temu – mówi 
Anna Struk, specjalista ds. 
handlowych w firmie Tamark
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pokryte składnikiem czynnym 
w roztworze oleju rycynowego 
i palmowego. Kompozycja ta po-
woduje dolegliwości żołądkowe 
kreta, który ogranicza swoją ak-
tywność na chronionym terenie – 
mówi Wojciech Kozielski, właści-
ciel firmy Kozielski marki Zielony 
Dom.  – W walce z kretami domi-
nuje jedna zasada. Ma być szybko, 
łatwo i skutecznie. W przeszłości 
właściciele ogrodów decydowali się 
na bliżej nieokreślony środek na 
krety. Teraz wybierają konkretny, 
który przyniesie określony efekt 
w danym czasie. To sprawia, że 
wzrost sprzedaży notują produkty 
znanych na rynku marek. Naszym 
hitem spośród hitów są pastylki 
na krety QUICKPHOS TABLETS 
56 GE. W przeszłości środek był 

z powodzeniem stosowany w rol-
nictwie. Od 2014 r. posiada rozsze-
rzone zezwolenie do stosowania 
w walce z kretem i karczownikiem. 
Sposób jego działania jest prosty 

– wystarczy wprowadzić po dwie 
tabletki do wszystkich aktywnych 
nor.  QUICKPHOS TABLETS 56 
GE w kontakcie z wilgocią emi-
tuje silnie trujący dla kretów gaz. 



52 SEGMENT RYNKU

Skuteczność zabiegu wynosi 99%. 
Zaletą tego produktu jest też jego 
dostępność w niewielkim opakowa-
niu zawierającym tylko 30 tabletek. 
Jedno opakowanie środka wystar-
czy, by pozbyć się kretów nawet 
z dużego ogrodu. Po aplikacji mo-
żemy być pewni, że przez dłuższy 
czas żaden kret nie zjawi się w na-
szym ogrodzie – mówi Piotr Barań-
ski, dyrektor marketingu i rozwoju 
w firmie Agrosimex. 

RAZ NA ZAWSZE?
Podejście ogrodników do proble-

mu, jakim są krety bywa różne. Jed-
nym zależy na ostatecznym zlikwi-
dowaniu problemu, drugim tylko na 
odstraszeniu szkodników. Zmianę 

w myśleniu klientów dostrzegają 
również producenci. – Trudno jest 
mówić o dominacji jednej czy dru-
giej grupy konsumentów. Faktem 
jest jednak, że części konsumentów 
zależy na definitywnym pozbyciu 
się problemu, a innym, mniej rady-
kalnym, tylko na ich odstraszeniu, 
bez wyrządzania krzywdy – mówi 
Robert Damsz, właściciel firmy Glo-
tox. – Dla osób chcących rozprawić 
się raz na zawsze z kretami propo-
nujemy wspomniany preparat QU-
ICKPHOS. Ponieważ jest to środek 
przeznaczony do stosowania przez 
użytkowników profesjonalnych, któ-
rzy ukończyli szkolenie w zakresie 
stosowania środków, nasza firma 
prowadzi systematyczną działalność 
szkoleniową, aby jak największą gru-
pę nauczyć jego stosowania poprzez 
fumigację – dodaje Piotr Barański. 

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ  
NIŻ LECZYĆ 

Producenci starają się prze-
konać część swoich klientów do 
stosowania wobec problemu kre-
tów profilaktyki. – Dwa lata temu 

O ile w każdej grupie 
produktowej producenci 

łatwo wskazują 
sprzedażowe numery 

jeden, o tyle w tej kategorii 
środków przeciw kretom 
trudno znaleźć produkt, 

który można  określić 
sprzedażowym hitem
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Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
„BEST-PEST” M. Świętosławska, J. Świętosławski Sp. J.

43-602 Jaworzno, ul. Moździerzowców 6b
e-mail: sekretariat@bestpest.com.pl  

tel: 32 617-75-71

KRETOX bariera 

rok założenia 1981

Butelka 500 ml

Butelka z dyszą 750 mlButelka uzupełniacz
KRETOX trawnik bez kopców 

www.bestpest.com.pl

SKUTECZNIE

W TWOIM OGRODZIE

ODSTRASZA KRETY

w naszym portfolio pojawiły się 
dwa produkty – Kretox świeca 
oraz Kretox trawnik bez kop-
ców. Ich wprowadzenie było 
związane ze zmianą podejścia 
firmy Best-Pest do problemu 
kretów. Wiele osób walkę z tymi 
szkodnikami podejmuje dopie-
ro po ich pojawieniu się w ogro-
dzie. My zachęcamy do dzia-
łania zapobiegawczego. W tej 
kwestii doskonale sprawdza 
się, co potwierdzają również 
wyniki sprzedażowe, Kretox 

trawnik bez kopców. Podlanie 
nim trawnika zapobiegnie po-
jawieniu się na nim kopców. 
Opryskiwane nim tereny stają 
się po prostu nieatrakcyjne dla 
gryzoni i innych zwierząt ryją-
cych w ziemi np. kretów i nornic 
– mówi Andrzej Ufniarski, spe-
cjalista ds. marketingu w firmie 
Best-Pest. Tego typu preparaty 
są odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie klientów, którym zależy 
na odstraszaniu, a nie elimino-
waniu szkodników. 

Dwa lata temu w naszym portfolio 
pojawiły się dwa produkty – Kretox 

świeca oraz Kretox trawnik bez kopców. 
Ich wprowadzenie było związane ze 
zmianą podejścia firmy Best-Pest do 
problemu kretów. Wiele osób walkę 

z tymi szkodnikami podejmuje dopiero 
po ich pojawieniu się w ogrodzie. 

My zachęcamy do działania 
zapobiegawczego – mówi Andrzej 
Ufniarski, specjalista ds. marketingu 

w firmie Best-Pest
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BROS
BROS PŁYN NA KRETY
Skutecznie odstrasza krety zapachem. 
Przeznaczony do stosowania na 
terenie obiektów sportowych, 
lotnisk oraz ziemnych konstrukcji 
hydrotechnicznych.

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 9,30 zł za 500 ml
www.bros.pl

GLOTOX POLSKA
GLOTOX – GARDEN TOP
Specjalnie dobrana i opatentowana 
trutka w formie saszetek jest nowoczesnym, 
odpornym na wilgoć preparatem 
gryzoniobójczym, zalecanym do 
zwalczania wszelkich szkodników 
ogrodowych. Zawiera 0,005 g/100 g  
bromadiolonu, aktywnego składnika, 
wyjątkowo skutecznego nawet 
w przypadku gryzoni odpornych na inne 
antykoagulanty. Połknięcie przynęty 
wystarcza do uśmiercenia gryzonia 
w ciągu kilku dni.

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 20 zł
www.glotox.com

BEST-PEST
KRETOX TRAWNIK BEZ 
KOPCÓW
Ciekły preparat do pielęgnacji wszystkich 
rodzajów trawników. Przez odpowiednio 
dobrane składniki powoduje, że 
opryskiwane tereny stają się nieatrakcyjne 
dla gryzoni i innych zwierząt ryjących 
w ziemi np. kretów i nornic. Preparat 
zapobiega powstawaniu nieestetycznych 
kopców. Zapewnia właściwą zawartość 
darni i intensywne wybarwienie trawy. 
Przyspiesza zarastanie trawą pustych miejsc 
po kopcach i tworzenie jednolitej zielonej 
murawy. Zawiera olej rycynowy oraz 
dodatek składników mineralnych. Można 
zakupić także uzupełniacz produktu.

www.bestpest.com.pl

TARGET
KRETOŁAP

Szybki i skuteczny sposób na zwalczenie kretów. Założenie pułapki 
zajmuje 1 minutę, a jedna petarda pozwala usunąć do 50 kretowisk. 

Działa w przeciągu 48 godzin. Kretołap jest produktem wielokrotnego 
użytku – na rynku dostępne są także uzupełniające komplety petard 

oraz zestaw naprawczy.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 230 zł
www.target.com.pl

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy 
przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

AGRECOL
PŁYN NA KRETY I NORNICE
Płyn do odstraszania kretów i nornic. Może 

być stosowany na lotniskach, ziemnych 
konstrukcjach hydrotechnicznych, nasypach 
kolejowych, wałach przeciwpowodziowych 

i obiektach sportowych.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 15zł 
za 500ml

www.agrecol.pl



KOZIELSKI
POŻEGNANIE Z KRETEM
Środek odstraszający krety w wygodnym 
opakowaniu z rozpylaczem, ułatwiający 
pozbycie się kretów występujących na 
trawnikach w ogrodach, parkach itp. 
Opryskiwanie chronionego terenu symuluje 
opady deszczu. Sprawia to, że organizmy 
będące pokarmem kreta wychodzą na 
powierzchnię. Zostają wtedy pokryte 
składnikiem czynnym w roztworze oleju 
rycynowego i palmowego. Kompozycja 
ta powoduje dolegliwości żołądkowe 
kreta, który ogranicza swoją aktywność na 
chronionym terenie.

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 42 zł za 950 ml
www.zielonydom.pl

SUMIN D. CZABAŃSKA,  
W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY S.J.
SUMIN PŁYN  
ODSTRASZAJĄCY ZWIERZĘTA
Przeznaczony do odstraszania kun, kretów, nornic, dzików i zwierzyny płowej. 
Do stosowania na polach golfowych, boiskach sportowych, cmentarzach 
oraz w pomieszczeniach, budynkach gospodarczych, inwentarskich, 
mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także w pojazdach i urządzeniach.

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 20 zł za 100 ml, 50 zł za 250 m
www.sumin.com.pl

R E K L A M A  

55SEGMENT RYNKU



Właściwe skompletowanie 
oferty nasion w centrum 
ogrodniczym pozwala na 

maksymalizację osiąganych efek-
tów. Podstawą sukcesu pozostaje 
przemyślany plan i wybór odpowied-
niego partnera biznesowego, który 
nie tylko zapewni szybkie i sprawne 
dostawy, ale wprowadza innowacyj-
ne produkty, nowości oraz stale mo-
nitoruje rynek i potrzeby klienta. 

Firma Vilmorin Garden jest nie 
tylko producentem nasion, przede 
wszystkim rozwija i promuje tę ka-
tegorię, systematycznie proponując 
nowe rozwiązania. Sprzedaje nie 
tylko produkt najwyższej jakości, 
ale i pewne podejście do biznesu. – 
W tym roku wprowadziliśmy jako 
jedyni serię „Łatwy wysiew” – aż 15 
pozycji – oraz edukacyjny program, 

zestaw na taśmie „Ogródek warzyw-
no-ziołowy” – 3 pozycje. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom naszych 
konsumentów poszerzyliśmy ofer-
tę nasion profesjonalnych o nowe 
odmiany, łącznie posiadamy ponad  
30 pozycji – mówi Violetta Ratajczak. 
Odmiany te zostały wyselekcjono-
wane ze względu na ich szczególną 
odporność na choroby, wysoką plen-
ność, wytrzymałość na zróżnicowane 
warunki pogodowe, jak i polowe oraz 
oczywiście na ich doskonały smak. 
Nasiona w gamie Profi charaktery-
zują się najwyższą jakością na rynku. 
Zadowolą nawet najbardziej wyma-
gającego ogrodnika amatora, który 
poczuje się jak profesjonalista. 

Wśród nasion w gamie Profi na 
uznanie zasługuje cebula ‘Wolf’ F1 
– odmiana średnio wczesna cebuli 
zimującej o wysokiej mrozoodporno-
ści. Tworzy silny system korzeniowy, 
siewki szybko wzrastają przed zimą 
i przyrastają wiosną. Cebule są kuliste, 
miąższ śnieżnobiały, szczypior zielony, 
wzniesiony, pokryty woskiem. Upra-
wa cebuli zimującej cieszy się sporym 
zainteresowaniem w Polsce, gdyż daje 
możliwość oferowania jej na rynku już 
wczesną wiosną po wyczerpaniu za-
pasów z suchą łuską, a jeszcze przed 

wiosennym sadzeniem dymki. Dla 
producentów ma to ogromne znacze-
nie, gdyż mają możliwość sprzedaży 
swojego plonu pod kilkoma posta-
ciami: w pęczkach z zielonym szczy-
piorem, obraną na biało po obcięciu 
szczypioru bądź z zaschniętą łuską. 
Dla ogrodników amatorów pozycja 
ta będzie możliwością przedłużenia 
zbiorów. Cebula siedmiolatka ‘Carel’ 
to japońska odmiana szczypiorowej 
cebuli o bardzo wysokim plonie, do-
datkowo jest to pozycja do uprawy 
przez cały okres wegetacyjny. Szczy-
pior w tej cebuli jest ciemnozielony, 
ściśle przylegający, pokryty woskiem, 
pionowo wzniesiony, dodatkowo część 
wybielona jest bardzo długa, łatwo 
się ją obiera i czyści. Oprócz tego ce-
bula ta wykazuje dłuższą trwałość 
pozbiorczą niż inne odmiany. Wyjąt-
kowa jest również fasola szparagowa 
karłowa w odmianie ‘Rocdor’. Roślina 
o zwartym pokroju przeznaczona do 
wczesnych upraw pod osłonami oraz 
w gruncie, polecana do wielokrotnego 

Od wielu lat Vilmorin Garden jest inicjatorem trendów w kategorii 
nasion. – W tym roku wprowadziliśmy jako jedyni serię „Łatwy wysiew” 

oraz edukacyjny program, zestaw na taśmie „Ogródek warzywno- 
-ziołowy”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych konsumentów 

poszerzyliśmy ofertę nasion profesjonalnych o nowe odmiany, łącznie 
posiadamy ponad 30 pozycji – mówi Violetta Ratajczak, dyrektor 

sprzedaży na rynek Europy Centralnej i Wschodniej Vilmorin Garden

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK PRZY WSPÓŁPRACY VILMORIN GARDEN

Wzmocniona oferta nasion.
Poradnik dla centrum ogrodniczego
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zbioru ręcznego. Tworzy intensywnie 
żółte strąki o długości ok. 15-17 cm,  
okrągłe w przekroju, gładkie, proste, 
bezwłókniste, bez wyściółki perga-
minowej. Odmiana ta dodatkowo 
charakteryzuje się wysokim oraz 
wczesnym plonem, cała roślina ma 
wzniesiony pokrój, jest silnie rosną-
ca i nie ma tendencji do wylegania. 
Cechuje się także wysoką odporno-
ścią na mozaikę fasoli i antraknozę. 
Jeśli ktoś poszukuje marchwi o bar-
dzo dużej odporności na niskie tem-
peratury, nie mógł znaleźć lepszej 
odmiany niż ‘Eskimo’ F1. To bardzo 
późna, wyrównana, niezwykle plen-
na odmiana marchwi o bardzo dużej 
odporności na niskie temperatury. 
Okres wegetacyjny to ok. 150-160 
dni, idealnie nadaje się do bardzo 
długiego zimowego przechowywania. 
Dodatkowo jest odporna na plami-
stość zgorzelową korzenia marchwi. 
Wśród pomidorów, których w gamie 
Profi jest kilka, na zainteresowanie 
zasługują odmiany: ‘Big Mama’ F1 
oraz ‘Orange Wellington’ F1. Pomi-
dor szklarniowy wysoki ‘Big Mama’ 
F1 to odmiana o dużych mięsistych 
owocach w kształcie śliwki. Jest to po-
midor o niekończącym się wzroście, 
który łatwo obiera się ze skórki. Jest 

to także odmiana hybrydowa, która 
doskonale łączy smak tradycyjnych 
pomidorów z wysoką plennością, wy-
równaniem kształtu i wielkością owo-
ców. Po 70 dniach od wysiewu może-
my się cieszyć pierwszymi owocami 
tej odmiany, która idealnie nadaje się 
na domowe przetwory, aby na dłużej 
zatrzymać smak lata. Drugą ciekawą 
odmianą szklarniową jest pomidor 
‘Orange Wellington’ F1. Oprócz do-
skonałego smaku, który wyróżnia go 
na tle innych odmian, jest niecodzien-
ny pomarańczowy kolor oraz bardzo 
duże mięsiste owoce osiągające wagę 
ok. 350 g. Owoce te posiadają prawie 
bezpestkowy miąższ. Rośliny cechują 
się bardzo długim okresem zbiorów, 
a także możliwością uprawy w szklar-
ni, tunelu foliowym, a w cieplejszych 
rejonach nawet w gruncie. Rzodkiewka 
‘Tinto’ to pozycja dla miłośników wcze-
snych wysiewów, a także nowalijek 

w warzywniaku. Ze względu na bar-
dzo szybki wzrost odmiana polecana 
do uprawy w okresie wiosennym pod 
osłonami, a także w gruncie. Opty-
malny termin siewu to od początku 
marca do końca kwietnia. Zgrubienia 
cechują się wyrównaną wielkością, są 
idealnie kuliste, intensywnie czerwo-
ne, z trwałym połyskiem. Dodatkowo 
jest to odmiana odporna na parcenie 
i pękanie w zalecanych terminach 
uprawy. Ulistnienie dość krótkie, 
ciemnozielone, mocno i centralnie 
osadzone na główce. 

Wśród całej gamy znajdziemy jesz-
cze m.in.: buraka, cukinię, ogórki, 
pomidory gruntowe, sałaty, a tak-
że wiele innych wartościowych od-
mian warzyw. Są to odmiany ciekawe, 
nietuzinkowe, które wprowadzą nie 
tylko powiew świeżości, ale również 
nutkę profesjonalizmu do naszego 
warzywniaka. 
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Firma Vilmorin Garden jest nie tylko producentem 
nasion, przede wszystkim rozwija i promuje tę kategorię, 
systematycznie proponując nowe rozwiązania. Sprzedaje 
nie tylko produkt najwyższej jakości, ale i pewne 
podejście do biznesu



Trawnik to ciągle jedna z wi-
zytówek ogrodu, wbrew po-
zorom trudna do utrzyma-

nia w idealnym stanie, dlatego 
mieszanki nasion traw stanowią 
ważną pozycji w ofercie produ-
centów i centrów ogrodniczych. 

– Bardzo mocno stawiamy na 
ten asortyment, rozwijamy go od 
początku istnienia firmy, mamy 
własną uprawę i z powodzeniem 
konkurujemy z firmami, któ-
re specjalizują się w nasionach 
traw – mówi Piotr Sygnarowicz 

import/export manager w firmie 
Planta. – Spośród naszej oferty 
najlepiej sprzedają się mieszan-
ki sportowe, uniwersalne oraz 
na tereny suche. Systematycznie 
rośnie także sprzedaż mieszanek 
do regeneracji trawników po zi-
mie – dodaje. 

Konkurencja w tej kategorii 
jest bardzo duża, co roku na ry-
nek wprowadzane są nowości. 
– Mieszanki nasion traw należą 
do grupy naszych kluczowych 
produktów. W tym roku wprowa-
dzamy do oferty trawy Greenato, 
w tym mieszankę odporną na su-
szę – Greenato Dryland, trawę 
sportową Greenato Sport, a także 
trawę uniwersalną Greenato Ber-
liner Tiergarten – mówi Joanna 
Pietrzak, kierownik działu han-
dlowego w firmie Gardenflora.  
– Skupiamy się na umacnianiu silnej 
pozycji naszej marki. W 2017 roku,  
w porównaniu z ubiegłym sezo-
nem, spodziewamy się co najmniej 
25% wzrostu sprzedaży produk-
tów z tej kategorii – dodaje. 

Własne mieszanki nasion na 
niewielką skalę sprzedają także 
niektóre hurtownie ogrodnicze.  
– Pod własną marką mamy w ofercie 
trawę gazonową uniwersalną oraz 
sportową w opakowaniach 1 i 5 kg.  
Klienci hurtowni doceniają ten do-
bry produkt w przystępnej cenie, 
którego nie ma w sieciach – mówi 
Przemysław Piekarski z hurtow-
ni Florada. 

POZORNA 
RÓŻNORODNOŚĆ 
OFERTY 

Liczba rodzajów mieszanek do-
stępnych w ofertach producentów 
jest co roku coraz większa. Asorty-
ment nie jest jednak tak szeroki, 
jak mogłoby się wydawać. – Nie 
ma prawa określającego, z jakich 

Na rynku nasion traw gazonowych niezmiennie najlepiej sprzedają 
się mieszanki uniwersalne i sportowe. Jednak w tym „sporcie” 

– bez odpowiednio skonstruowanej oferty i wykwalifikowanych 
sprzedawców – można być pewnym, że klient wróci… z reklamacją 

i trawnikiem do wymiany, bo o jego zakładaniu nie ma zwykle 
zielonego pojęcia  

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Klient 
najczęściej 

zielony 
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gatunków i odmian traw może 
się składać mieszanka gazonowa 
i w jakich proporcjach należy je ze-
stawić. Wiele mieszanek zawiera 
odmiany pastewne, jednoroczne, 
które nigdy nie powinny się zna-
leźć w mieszankach gazonowych. 
Odmiany pastewne mają zupełnie 
inną budowę niż trawy gazonowe 
i przy niskim koszeniu wypada-
ją, a trawnik po jednym sezonie 
trzeba wymienić – mówi Dariusz 
Paprocki, konsultant ds. rynku 
profesjonalnego w firmie Sowul 
& Sowul. – Bardzo często nazwa 
mieszanki nie znajduje też od-
zwierciedlenia w jej składzie i nie 
ma większej różnicy np. między 
mieszanką uniwersalną a na te-
reny suche. Dodatkowo, spośród 
kilkunastu różnych mieszanek 

klient nie będzie w stanie wy-
brać właściwej i odpowiednio jej 
zastosować. Dlatego nasza firma 

oferuje dla konsumentów cztery 
różne mieszanki – to wyczerpuje 
ich potrzeby – dodaje. 
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  Świadomość kupujących, wiedza sprzedawców 

Dariusz Paprocki 
konsultant ds. rynku profesjonalnego 

SOWUL & SOWUL  

Zapotrzebowanie na mieszanki traw będzie rosło w związku z kolejnymi 
inwestycjami w infrastrukturę drogową oraz budową nowych 
i modernizacją istniejących obiektów sportowych. Systematyczne 
wzrosty sprzedaży odnotowujemy także na rynku traw gazonowych 

dla hobbystów. Od świadomości kupujących i wiedzy sprzedawców zależy jednak, czy 
popularne będą trawy dobre, czy dowolne. Dlatego każda firma, która chce z nami 
współpracować, może liczyć na profesjonalne szkolenia dla sprzedawców. 
Często dwie pozornie podobne mieszanki tak bardzo różnią się składem i ceną, że trudno je 
porównać jako produkty z tej samej kategorii.  
Na rynku mieszanek traw gazonowych podaż jest bardzo duża, dlatego potrzebna jest 
rozsądna polityka handlowa. Centrum ogrodnicze, które dba o swój prestiż i zadowolenie 
klientów oraz chce uniknąć problemów związanych z późniejszymi reklamacjami, nie 
powinno konstruować oferty w oparciu o najtańsze mieszanki niskiej jakości. Poza tym marża 
na tanim produkcie kwotowo zawsze będzie niewielka. 

TRAWNIK TAKŻE JESIENIĄ 
Podobnie jak w całej branży, sprzedaż mie-

szanek nasion traw zależy od pogody, ale wio-
sną nie ma tu tak silnej koncentracji popytu, 
bo najlepsza pora na zakładanie trawników 
to jesień. Przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych nie brakuje więc sezonów, 
w których centra ogrodnicze sprzedają wię-
cej mieszanek jesienią niż wiosną. Efekty po-
woli zaczynają też przynosić starania produ-
centów zwiększające świadomość klientów. 
Konsumenci, którzy w przeszłości założyli 
trawnik z mieszanki nasion jednorocznych 
uważniej czytają skład i szukają produktów 

lepszej jakości. Klienci coraz częściej zdają 
też sobie sprawę, że koszt zakupu nasion to 
stosunkowo niewielka część wydatków zwią-
zanych z założeniem trawnika.

CZY NA RYNKU  
ZABRAKNIE NASION? 

Ceny komponentów mieszanek od kilku lat 
utrzymują się na stabilnym poziomie. Nawet 
przy okresowych wahaniach, przy dużej kon-
kurencji na rynku, producenci bardzo ostroż-
nie modyfikują cenniki. W tym sezonie mogą 
jednak wystąpić problemy z dostępnością traw. 
W ubiegłych latach – z powodu bezśnieżnej 

Mieszanki nasion traw należą do grupy naszych 
kluczowych produktów. W tym roku wprowadzamy do 
oferty trawy Greenato, w tym mieszankę odporną na 
suszę – Greenato Dryland, trawę sportową Greenato 
Sport, a także trawę uniwersalną Greenato Berliner 
Tiergarten – mówi Joanna Pietrzak, kierownik działu 
handlowego w firmie Gardenflora
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zimy, niskich temperatur i wy-
marznięć, a później suszy – plony 
były mniejsze niż zwykle. – Ta 
kategoria produktów jest silnie 
powiązana z branżą rolniczą. 
Ceny komponentów mieszanek 
są związane z cenami zbóż. Sta-
bilizacji w tym zakresie nie ma. 
Ogólny trend jest jednak taki, 
że na rynku występują okreso-
we niedobory nasion traw, więc 
ceny raczej rosną niż maleją – 
wyjaśnia Piotr Sygnarowicz.  

DUŻY POPYT W SIECIACH 
Wyjątkowe zapotrzebowanie 

na mieszanki traw producenci 

odnotowali w ubiegłym roku 
w kanale nowoczesnym. Za-
kontraktowane ilości, gdyby 
nie dodatkowe zamówienia, 
skończyłyby się już w maju. 
Czy ten czynnik miał wpływ na 
wielkość i czas składania tego-
rocznych zamówień? – Każdego 
roku obserwujemy wzrost za-
mówień przedsezonowych. Od-
biorcy profesjonalni zwracają 
uwagę nie tylko na atrakcyjną 
cenę, ale również na wysoką 
jakość, a najwięcej zamówień 
przed sezonem odbieramy jako 
zamówienia internetowe B2B – 
mówi Joanna Pietrzak. 

Konsumenci, którzy w przeszłości 
założyli trawnik z mieszanki nasion 
jednorocznych uważniej czytają skład 
i szukają produktów lepszej jakości. 
Klienci coraz częściej zdają też sobie 
sprawę, że koszt zakupu nasion to 
stosunkowo niewielka część wydatków 
związanych z założeniem trawnika



Moda na storczyki zaowo-
cowała wprowadze-
niem w ofercie marki 

Zielony Dom stojaka z komplekso-
wą ofertą produktów tylko do tych 
kwiatów. Nowy koncept przełoży 
się na komfort sprzedawców, któ-
rzy w szczycie sezonu zaoszczędzą 
czas, ponieważ klienci z łatwością 
sami znajdą potrzebny im pro-
dukt. Przemyślany, zaplanowa-
ny i dobrze zorganizowany – to 

główne cechy „Storczykowego Ką-
cika”, który pomoże w zbudowaniu 
udanej strategii sprzedaży grupy 
produktów.

Sztandarowym produktem 
w „Storczykowym Kąciku” jest 
mgiełka, która zapewnia storczy-
kom namiastkę naturalnego śro-
dowiska dżungli tropikalnej. Dla 
wymagających klientów w ofercie 
znajdują się ściereczki do liści, któ-
re łączą dwie zalety: czyszczą liście 
z kurzu, nadając im soczysty, zie-
lony połysk oraz dolistnie nawo-
żą roślinę wolno działającą formą 
azotu, korzystnie wpływającego na 
liście oraz łodygi. Widząc jak du-
żym zainteresowaniem cieszą się 
długo działające pałeczki nawozo-
we, firma zdecydowała się dołączyć 
do „Storczykowego Kącika” także 
ten produkt. Pałeczki dostarczają 
roślinie kluczowych składników 
odżywczych – fosforu, działającego 

Storczyki są kategorią roślin, których sprzedaż nie zależy od 
pogody. Drzemiący w nich biznesowy potencjał jest ogromny. 

Firma Zielony Dom, aby ułatwić centrom ogrodniczym zarządzanie 
półką z produktami, szczególnie w okresie wzmożonej sprzedaży, 

wprowadziła specjalny display „Storczykowy Kącik”

TEKST: KONRAD URBAŃSKI

Storczykowy kącik
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na korzenie i kwiaty, oraz potasu. 
Ponadto klienci znajdą naturalny 
nawóz, oparty na oryginalnym gu-
ano peruwiańskim, dostępny także 
w wersji z wygodną pompką. Dzięki 
niej nie ma ryzyka przypadkowe-
go rozlania produktu i można pre-
cyzyjnie odmierzyć odpowiednią 
dawkę nawozu. Nowością w ofer-
cie jest płynny mineralny nawóz 

do storczyków. Duża zawartość 
fosforu zapewnia przyspieszo-
ne kwitnienie oraz intensywnie 
wybarwione kwiaty. Preparat po-
zbawiony jest również mocznika, 
szkodzącego storczykom. Z kolei 
Srebrna Mgiełka przeciwdziała bak-
teriom i grzybom.  Ofertę dopełnia 
podłoże z najwyższej jakości kory 
piniowej z grzybnią mikoryzową, od 

której w dużej mierze uzależniony 
jest wzrost storczyków.

Zielony Dom proponuje klientom 
kompleksowy wybór produktów 
niezbędnych do właściwej pielę-
gnacji storczyków, który pomoże 
efektywnie zarządzać ofertą. 
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Sztandarowym produktem w „Storczykowym Kąciku” 
jest mgiełka, która zapewnia storczykom namiastkę 
naturalnego środowiska dżungli tropikalnej. Dla 
wymagających klientów w ofercie znajdują się 
ściereczki do liści, które łączą dwie zalety: czyszczą 
liście z kurzu, nadając im soczysty, zielony połysk oraz 
dolistnie nawożą roślinę wolno działającą formą azotu, 
korzystnie wpływającego na liście oraz łodygi. Widząc 
jak dużym zainteresowaniem cieszą się długo działające 
pałeczki nawozowe, firma zdecydowała się dołączyć do 
„Storczykowego Kącika” także ten produkt







Jakie nowości wprowadzają do oferty czołowi producenci? Wśród 
jakich grup produktów można zauważyć największą dynamikę 

wzrostów sprzedaży? Jak skompletować optymalną ofertę i wygrać 
ze sklepami internetowymi? Oto handlowy niezbędnik dla centrów 

ogrodniczych, które chcą czerpać zyski ze sprzedaży produktów POND 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Postaw na staw 
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Jakie są oczekiwania klien-
tów wobec asortymentu 
POND? Z roku na rok co-

raz większe – producenci za-
uważają wyraźny wzrost wyma-
gań klientów co do jakości oraz 

parametrów użytkowych pro-
duktów do wyposażenia stawów 
i  innych zbiorników wodnych 
w  ogrodzie. Coraz liczniejsza 
grupa konsumentów poszukuje 
na rynku urządzeń wydajnych, 

samoobsługowych i tanich w eks-
ploatacji – energooszczędne pom-
py, inteligentne grzałki i ledowe 
lampy to już standard w ofercie 
czołowych producentów. Oto kil-
ka wskazówek, jak skompletować 
optymalną ofertę. 

Coraz liczniejsza grupa konsumentów 
poszukuje na rynku urządzeń 
wydajnych, samoobsługowych 
i tanich w eksploatacji
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Podobnie jak w innych grupach produktów, tak i w tej motorem 
napędowym są nowości. Innowacyjne filtry powierzchniowe, 

solidne siatki na glony czy system zarządzania zbiornikiem wodnym 
za pomocą smartfona – to tylko niektóre z nich 

Oczko wodne 
w chmurze 

Jakie nowości wprowadzają w tym sezo-
nie do oferty czołowi producenci? – Naj-

ważniejszą nowością Oase w tym sezonie 
jest technologia Easy Garden Control – in-
nowacyjny system zarządzania zbiornikiem 
wodnym, fontanną lub oświetleniem, który 
za pomocą specjalnej aplikacji na smartfona 
czy tablet pozwala każdemu użytkowniko-
wi nie tylko sterować wszystkimi urządze-
niami zamontowanymi w stawie lub fon-
tannie, ale też przeglądać statystyki do-
tyczące ich pracy – mówi Albert Sobczak, 
sales manager w firmie Oase. – Dane gro-
madzone są w chmurze, dzięki czemu mo-
żemy zarządzać naszym oczkiem wodnym 
z każdego miejsca na świecie – dodaje. 

Czysta woda to wciąż priorytet dla wła-
ścicieli oczek wodnych, dlatego producen-
ci systematycznie poszerzają ofertę w tym 
kierunku. – W tym sezonie marka Tetra 

wprowadzi na rynek siatkę na glony. Każdy 
właściciel stawu zmaga się z tymi uporczy-
wymi roślinami, dlatego jest to niezbędna 
pozycja w asortymencie każdego sklepu. 
Solidne wykonanie i najlepsze materiały 
zapewnią długie użytkowanie siatki – mówi 
Łukasz Chwazik, regional coordinator pet 
marka Tetra Polska. 

Firma Aquael stawia natomiast na filtr do 
usuwania z powierzchni wody liści i innych 
zanieczyszczeń. – Naszą ostatnią nowością 
jest innowacyjny filtr powierzchniowy POND 
SKIMMER. Ma postać wirującego walca 
o niewielkich rozmiarach, jest szczególnie 
przydatny w stawach znajdujących się w nie-
dalekiej odległości od drzew – pozwala na 
zachowanie czystej powierzchni wody bez po-
trzeby jej regularnego oczyszczania – mówi 
Dariusz Kozera, kierownik kategorii Akwa-
rystyka i Oczko Wodne w firmie AQUAEL.  
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Zestawiając ofertę produktów do oczek wodnych warto postawić 
na sprawdzone rozwiązania – asortyment, który od kilku sezonów 

cieszy się największą popularnością wśród konsumentów 

POND-owe 
bestsellery 

Jakie produkty w  kategorii 
POND sprzedają się najle-

piej? – Wśród grup produktów, 
których popularność systema-
tycznie rośnie należy wymienić 
systemy filtracyjne oraz mate-
riały do konstrukcji oczek wod-
nych, takie jak folie. Bardzo do-
brze sprzedają się także nasze 
pompy fontannowe z serii Oase 
Aquarius Universal – wyjątko-
wo energooszczędne i  wydaj-
ne, tworzące doskonałe, jedno-
lite obrazy wodne. Zauważamy 
również wzrost zainteresowania 

model Pondovac serii 4 i serii 5 – 
mówi Albert Sobczak. 

Pompy fontannowe to jeden z hi-
tów sprzedażowych także w ofer-
tach innych producentów. – Do naj-
lepiej sprzedających się produktów 
stawowych z oferty Aquael zali-
czają się m.in. nowoczesne, ener-
gooszczędne pompy fontannowe 
serii PFN 3500 i 5500. Produkty te 
wyróżniają się na tle konkurencji 
wyjątkowo małym poborem mocy 
– odpowiednio 42 i 68 W – przy 
zachowaniu doskonałej wydajno-
ści. Rekomendujemy je zwłaszcza 

Wśród grup produktów, których popularność systematycznie 
rośnie należy wymienić systemy filtracyjne oraz materiały 
do konstrukcji oczek wodnych, takie jak folie. Bardzo dobrze 
sprzedają się także nasze pompy fontannowe z serii Oase 
Aquarius Universal – wyjątkowo energooszczędne i wydajne, 
tworzące doskonałe, jednolite obrazy wodne – mówi Albert 
Sobczak, sales manager w firmie Oase

odkurzaczami do oczek wodnych, 
które sprawdzają się niezależnie 
od objętości i rodzaju zbiornika. 
Wśród nich najlepiej sprzedaje się 



R E K L A M A  

do napędu wszystkich naszych fil-
trów stawowych oraz do tworze-
nia efektów rozprysku wody. Wraz 
z nimi polecamy wymienne dysze 
fontannowe KR, które pozwalają 
na prowadzenie efektywnej sprze-
daży łączonej i zwiększenie zysków 
– mówi Dariusz Kozera. 

Handlowymi „samograjami” 
w ofercie marki Tetra są natomiast 
produkty do walki z glonami – Tetra 

Pond Algo Rem i Tetra Pond Algo 
Fin. – Oba preparaty szybko i sku-
tecznie usuwają różne rodzaje glo-
nów: Algo Rem – glony plankto-
nowe, Algo Fin – glony nitkowa-
te. Są bezpieczne w działaniu, nie 
naruszają równowagi biologicznej 
wody, nie stanowią zagrożenia dla 
roślin i ryb – mówi Michał Mał-
kiewicz, regional coordinator pet 
marka Tetra. 
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Do skutecznego konkurowania za sklepami internetowymi 
potrzebny jest nie tylko wykwalifikowany personel, ale też 

odpowiednio skonstruowana oferta. Jakiego asortymentu POND nie 
może zabraknąć w centrum ogrodniczym?

Jak nie być tylko 
showroomem? 

Absolutne minimum asorty-
mentowe w sklepach z pro-

duktami POND to zestaw, bez 
którego niemożliwe jest założenie 
i funkcjonowanie oczka wodnego: 
pompy fontannowe, filtry i stery-
lizatory, oświetlenie podwodne 
czy pokarmy dla ryb. 

Stała oferta powinna obejmo-
wać zwłaszcza urządzenia dedy-
kowane najbardziej popularnym 
stawom o wielkości od 5 do 15 m3. 
– Bardzo ważne, by w asortymen-
cie kategorii POND znajdowały się 
środki, które przygotują staw na 
początek nowego sezonu. Nie może 
zabraknąć testów do sprawdzania 
parametrów wody, preparatów do 

niej czy środków do pielęgnacji ro-
ślin – mówi Michał Małkiewicz. 

W ZESTAWIE ŁATWIEJ 
Konsumenci poszukują goto-

wych rozwiązań, dlatego niezbędne 
w ofercie są także zestawy filtracyjne.  
– W centrach ogrodniczych nie może 
zabraknąć zestawów filtracyjnych 
zawierających pompę, filtr lub kilka 
filtrów oraz lampę UVC. Aby wybrać 
odpowiedni model wystarczy tylko 
znać objętość wody i stopień zary-
bienia. Spośród oferty Oase najpo-
pularniejszym zestawem jest seria 
filtrów ciśnieniowych FiltoClear 
oraz przepływowych Biotec Scre-
enmatic – wyjaśnia Albert Sobczak.  

Zestawy to również jedne z naj-
lepiej sprzedających się produktów. 
– Do naszych bestsellerów nale-
żą kompletne zestawy filtracyjne 
KLARJET, oferowane w wersjach 
do oczek o pojemności 5, 10 i 15 m3. 
Składają się z filtra zewnętrznego 
z wmontowanym w nim steryli-
zatorem oraz starannie dobranej 
pompy i węża łączącego. To ideal-
ne rozwiązanie zwłaszcza dla tych 
sklepów i centrów ogrodniczych, 
które prowadzą sprzedaż samoob-
sługową. Kompletny zestaw elimi-
nuje konieczność samodzielnego 
dobierania jego elementów – mówi 
Dariusz Kozera.

POND W SIECI 
Podobnie jak w innych kate-

goriach asortymentowych, tak-
że w grupie produktów POND 
wzrasta znaczenie handlu on-line. 
Czy sprzedaż przez Internet może 
zniechęcać właścicieli centrów 
ogrodniczych do wprowadzania 
do oferty produktów z tej kate-
gorii? I tak, i nie, bo możliwość 
dotknięcia i obejrzenia towaru, 
a przede wszystkim kompetentna 
porada sprzedawcy to wciąż duży 
atut. Nawet wśród produktów 
o dużych gabarytach, które naj-
częściej doskonale sprzedają się 
w Internecie, można znaleźć asor-
tyment dobrze rotujący w centrach 
ogrodniczych – np. pokarmy dla 
ryb stawowych w opakowaniach 
o dużej pojemności, nawet 50 l.  
– Dodatkowym impulsem przycią-
gającym konsumentów do sklepów 
stacjonarnych są rośliny i ryby. 
To właśnie „żywa” oferta stanowi 
doskonałe uzupełnienie asorty-
mentu technicznego i sprawia, że 
sprzedaż obu tych kategorii napę-
dza się, generując znaczące zyski 
dla każdego centrum ogrodnicze-
go – tłumaczy Dariusz Kozera. 



Pełna oferta 
produktów 
do oczka wodnego

www.aquael.pl
PRODUKT
POLSKI

Pełna oferta produktów
do oczka wodnego

AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o.o. 
02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 50

tel.  22 644 76 16
sprzedazkraj@aquael.pl
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TROPICAL  
TADEUSZ OGRODNIK
KOI CROISSANT COLOR
Pokarm w formie dwukolorowych pływających 
sticksów o kształcie zbliżonym do rogalika, 
przeznaczony do codziennego karmienia ryb 
w oczkach wodnych. Zawarta w pokarmie 
astaksantyna i karotenoidy obecne w papryce 
oraz aksamitce intensyfikują barwy ryb. 
Naturalną odporność wzmacnia ekstrakt 
z czosnku, który pozytywnie oddziałuje na 
przebieg trawienia. Sticksy charakteryzują się 
dużą hydrostabilnością.

www.tropical.pl

TROPICAL 
TADEUSZ OGRODNIK
POND STICKS MIXED
Wieloskładnikowy pokarm w formie 
pływających pałeczek dla ryb 
w oczkach wodnych. W pełni zaspokaja 
potrzeby żywieniowe ryb, wzmacniając 
jednocześnie ich wybarwienie. Obniżona 
zawartość fosforu zmniejsza dopływ tego 
pierwiastka do oczka wodnego wraz 
z pokarmem, redukując w ten sposób 
ryzyko zakwitu glonów.

www.tropical.pl

OASE
OŚWIETLENIE PROFILUX  
GARDEN RGB BY OASE

Kolorowe morze światła LED – nowoczesne oświetlenie 
RGB DMX do ogrodów, fontann i oczek wodnych. 
Solidna iluminacja z opatentowaną technologią 

połączenia podwodnego i możliwością sterowania 
poprzez aplikację w smartfonie lub tablecie. Swoboda 

aranżacji i inteligentne rozwiązanie w każdym 
ogrodzie.

www.oase-livingwater.com

OASE
FILTR BIOTEC SCREENMATIC  

90.000 BY OASE
Wysoce skuteczny filtr przepływowy do zbiorników 

wodnych o poj. do 90 m³ z Gwarancją Czystej Wody! 
Przejrzysty staw przy minimalnych wymaganiach 

konserwacyjnych – czyszczenie gąbek filtracyjnych 
bezpośrednio w filtrze, automatyczna separacja dużych 

zanieczyszczeń oraz ochrona przed glonami dzięki 
absorbentom fosforanowym w zestawie.

www.oase-livingwater.com

EURONOVA POLSKA
POMPA SERII NM – AQUA NOVA
Zaletą tej pompy jest możliwość mechanicznej regulacji 
przepływu. To bardzo wygodne, gdy instalujemy pompę 
w miejscach, gdzie niezbędne jest ograniczenie przepływu 
np. fontanny, ozdoby, i inne ogrodowe motywy wodne. 
Ceramiczny wirnik pompy oraz system zabezpieczenia przed 
przegrzaniem wydłuży żywotność pompy.

www.aqua-nova.pl

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ
POMPY FONTANNOWE  
PFN 3500-5500
Energooszczędne pompy fontannowe (zużywają 
odpowiednio zaledwie 42 i 68 W) o wydajności 
odpowiednio do 3500 i 5000 l/h. Ich zaletami 
są niewielkie rozmiary oraz całkowicie szczelna 
komora wirnika sprawiająca, że mogą one być 
użytkowane zarówno pod wodą, jak i na zewnątrz. 
Rekomendowane do napędu większości filtrów 
stawowych marki AQUAEL.

www.aquael.com.pl

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ
KLARJET 5000-15000

Kompletne zestawy filtracyjno-fontannowe przeznaczone 
do oczek wodnych o pojemności od 5 do 15 m3. W skład 

zestawu wchodzi mechaniczno-biologiczny filtr zewnętrzny 
ze sterylizatorem UV-C wbudowanym w pokrywie, starannie 

dobrana pompa fontannowa oraz wąż przyłączeniowy. KLARJET 
zapewnia kompleksową filtrację, sterylizację i napowietrzanie 

wody w oczku wodnym.

www.aquael.com.pl



EURONOVA POLSKA
POMPA SERII NMS – AQUA NOVA

Główną zaletą modelu jest możliwość podłączenia skimmera 
powierzchniowego, a więc możemy korzystać z pompy tradycyjnie 
lub poprzez podłączenie filtra powierzchniowego. Dodatkowy atut 

to wydajny, ale zarazem superenergooszczędny silnik elektryczny, 
który zapewni bardzo niskie zużycie prądu, czyli oszczędność podczas 

eksploatacji. Ceramiczny wirnik pompy oraz system zabezpieczenia 
przed przegrzaniem wydłuży żywotność pompy.

www.aqua-nova.pl

TETRA
TETRA POND STICKS
Pokarm w postaci pływających 

patyczków dla wszystkich ryb 
stawowych, zapewniający kompletną 

i zbilansowaną dietę biologiczną. 
Zawiera wszystkie niezbędne 
składniki odżywcze, błonnik, 

witaminy i pierwiastki śladowe. Dzięki 
wysokiej strawności nie wpływa na 

zanieczyszczenie wody stawowej. Tetra 
Pond Sticks 1 L cena ok 15 zł + 25 % 

GRATIS.

www.tetra.net/pl

TETRA
TETRA POND ALGO REM
Preparat pozwalający szybko i skutecznie 
usunąć zakwity wody (glony planktonowe) 
w stawie ogrodowym. Tetra Pond Algo 
Rem nie narusza równowagi biologicznej 
wody i nie stanowi zagrożenia dla roślin 
i ryb, a jego skuteczność działania jest 
dostrzegalna już po kilku godzinach.  
Cena: ok. 37 zł (250 ml).

www.tetra.net/pl
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Po wielu mailach do redak-
cji, powracamy do tema-
tu nieuczciwej konkuren-

cji. Rozglądając się wokół, wi-
dzę w branży ogrodniczej wiele 
takich chwastów. Sam, podob-
nie jak Państwo – nasi wielolet-
ni Czytelnicy – działając od lat 
w ogrodnictwie, łatwo je rozpo-
znaję. Te chwasty to podróby. Na 
pozór atrakcyjne, kuszą klientów 

zbliżonymi do oryginałów nazwa-
mi i kolorowymi okładkami opa-
kowań podobnymi do uznanych 
na rynku produktów. Jednocze-
śnie wabią też, często tylko na po-
zór, niskimi cenami. Niewprawny 
klient łatwo może wpaść w pułap-
kę i po nie sięgnąć. Każda taka 
„okazyjna” decyzja zakupowa to 
jednak porcja życiodajnego na-
wozu dla na razie jeszcze rachi-
tycznej roślinki. Ta jednak na-
wet po wzmocnieniu i ukorzenie-
niu nigdy nie zyska szlachectwa 

pięknego kwiatu. Podróba nigdy 
nie stanie się oryginałem, tak jak 
pokrzywa różą!

Czy jednak można winić klien-
ta, poszukującego dobrego produk-
tu w dobrej cenie? Nikt przecież 
z premedytacją nie działa na wła-
sną niekorzyść. Receptą na sukces 
dla producentów podróbek jest 
niewiedza klientów. Dlatego tyl-
ko odpowiednią edukacją poten-
cjalnych konsumentów jesteśmy 
w stanie walczyć z nieoryginalny-
mi produktami, powstałymi często 
w wyniku kradzieży wartości in-
telektualnych, wypracowywanych 
przez innych latami.

Chcę zachęcić Państwa do walki 
z nieuczciwą konkurencją poprzez 
właśnie edukację klienta. Tak jak 
my, będąc ekspertami na rynku 
prasy ogrodniczej będziemy starali 
się odpowiadać na każde Państwa 
pytanie, tak samo Państwo staraj-
cie się, by decyzje zakupowe klien-
tów były coraz bardziej świadome. 

Prasa specjalistyczna, producen-
ci, sklepy, klienci – to my wspól-
nie tworzymy biznes ogrodni-
czy. To nasze decyzje zakupowe 
wpływają na jego kształt. Pora 
sobie to uświadomić, a niena-
wożone chwasty zwiędną same. 

 Zapraszam Państwa do wymia-
ny doświadczeń w zakresie nie-
uczciwych zachowań w biznesie. 

Bujny i tajemniczy ogród w stylu angielskim, barokowo bogaty 
i wypielęgnowany ogród francuski czy też nawet tylko na pozór 

nieuporządkowany „dziki ogród” Williama Robinsona – żadne z nawet najlepiej 
pielęgnowanych ogrodniczych przedsięwzięć nie oprze się chwastom! Te zaś 

nigdy nie staną się jego ozdobą. W zależności od otoczenia maskują się lepiej 
lub gorzej, czasem nieudolnie upodabniając się do wypielęgnowanych roślin. 

Powinniśmy je tolerować, czy bezwzględnie karczować? Zamiast wyrwać 
chwast, może warto pozwolić zwiędnąć mu samemu?

Chwast 
w ogrodzie
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Czy  można winić klienta, poszukującego dobrego 
produktu w dobrej cenie? Nikt przecież z premedytacją 
nie działa na własną niekorzyść. Receptą na sukces dla 
producentów podróbek jest niewiedza klientów. Dlatego 
tylko odpowiednią edukacją potencjalnych konsumentów 
jesteśmy w stanie walczyć z nieoryginalnymi produktami, 
powstałymi często w wyniku kradzieży wartości 
intelektualnych, wypracowywanych przez innych latami





W KIERUNKU MŁODYCH...
Niemiecka firma Selecta one®, 

której flagowymi produktami są 
goździki w doniczkach – sprzeda-
wane dotychczas w tym samym 
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Targi IPM, które pod koniec stycznia po raz kolejny otworzyły wiosenny 
sezon handlu na międzynarodowym rynku ogrodniczym, unaoczniły kilka 

współczesnych trendów. Impreza ta, przeznaczona tylko dla profesjonalnych 
uczestników branży, i tym razem zadbała o młodzież, którą reprezentowali 

głównie uczniowie niemieckich szkół ogrodniczych oraz studenci. Nietrudno 
było zarazem znaleźć prezentacje kierowane przede wszystkim do młodych 

konsumentów, od których przecież zależy przyszłość rynku

TEKST I ZDJĘCIA: ALICJA CECOT

Globalne 
tendencje z Essen

segmencie, co rośliny balkonowo-
-rabatowe – nagłośniła podczas 
targów swoją nową konsumencką 
kampanię marketingową, promu-
jącą goździk ‘Pink Kisses’ („różowe 
pocałunki”). Jest ona kierowana do 
młodych kobiet, w wieku od 18 do 
35 lat, które łatwo tworzą grupy 
wsparcia, nawiązując ze sobą wza-
jemne kontakty i które ulegną slo-
ganowi „Pink Kisses® – tak piękne, 
jak nasza przyjaźń”. Ideą kampa-
nii jest fotografowanie się parami 
(z przyjaciółką) z użyciem gadżetów 

towarzyszących w detalicznym han-
dlu temu goździkowi, którego sym-
bolem jest logo w kształcie różowych 
ust. Kolejny krok to opublikowanie 
na portalu społecznościowym tak 
powstałego selfie, które jednocze-
śnie weźmie udział w konkursie na 
najlepsze zdjęcie. Wszystko po to, 
by wykreować nową jakość przebo-
jowego, obficie kwitnącego, łatwego 
w uprawie goździka, który może być 
sympatycznym prezentem symbo-
lizującym przyjaźń. 

…I DZIECI
Niektórzy wystawcy pokazali, że 

dbają o popularyzowanie produktów 
ogrodniczych wśród najmłodszych, 
na zasadzie „czym skorupka za mło-
du nasiąknie…”. Globalna firma ho-
dowlano-dystrybucyjna Dümmen 
Orange na swojej wielotematycznej 
ekspozycji uwzględniła między inny-
mi „Ogródki dla dzieci” – zestawy ro-
ślin dobrane pod względem kolorów 
i cech (mają być przyjazne dla owadów 
pożytecznych) tak, by przemawiały 

Selfie z przyjaciółką, w sąsiedztwie goździków 
'Pink Kisses' – istota kampanii konsumenckiej, która 
promuje te rośliny, skierowanej do młodych kobiet
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do wyobraźni dzieci. Znalazły się 
w tej kolekcji m.in.: kalibrachoa, 
werbena, bylinowa szałwia czy 
gailardia – wabiące pszczoły. Jak 
podkreśliła menedżer ds. mar-
ketingu Sonja Dümmen, przygo-
towano różny asortyment na po-
szczególne pory roku. Dodała, że 
w tej kampanii ważny jest aspekt 
edukacyjny i posługiwanie się przy 
promocji narzędziami, które prze-
mawiają do młodego konsumenta. 

Ten sam aspekt – atrakcyjności 
roślin dla pszczół – eksponowa-
ło kilku innych wystawców. Nic 
dziwnego: jest to modny rynkowy 
trend, który stymuluje sprzedaż 
miododajnych roślin ozdobnych. 
Na stoisku niemieckiej hurtow-
ni Landgard lansowano gatunki 
oferowane jako „Ogród odkrycie 
dla pszczółki Mai”; taki napis 
znajdował się na kolorowych 
doniczkach z kwitnącymi żura-
weczkami, lakami itd. 

DONICZKOWE –  
NA FALI 

Jak podkreślali organizatorzy 
targów IPM, jednym z lejtmoty-
wów tegorocznej edycji były ro-
śliny doniczkowe. Zaznaczono, 
że następuje wzrost popytu na 
nie i zwracano uwagę na fakt, że 
interesują one młodych klien-
tów. Wiąże się to między innymi 
z upowszechnaniem się wiado-
mości na temat dobroczynnego 
wpływu zieleni w pomieszcze-
niach na zdrowie i ogólną kon-
dycję człowieka oraz z pojawia-
niem się na rynku coraz więk-
szej gamy gatunków i odmian 
o niewielkich rozmiarach oraz 
łatwych w uprawie. 

Przykład produktu tego typu 
można było znaleźć wśród roślin 
zgłoszonych do konkursu nowo-
ści odmianowych, który towarzy-
szył targom w Essen po raz 10., 
a więc świętował mały jubileusz. 

Lubiane przez pszczoły rośliny balkonowo-rabatowe (na 1. planie 
Calibrachoa) polecane przez firmę Dümmen Orange do markowych 
„Ogródków dla dzieci”

Dracena wonna (Dracaena fragrans) ‘Tornado’ miała światową 
premierę podczas targów IPM



Otóż kompaktowa dracena wonna 
(Dracaena fragrans) ‘Tornado’, którą 
podczas IPM oferowało holender-
skie przedsiębiorstwo Ornamen-
tex B.V., odpowiada współczesnym 
trendom: ma kompaktowy pokrój, 
czyli nadaje się do każdego wnętrza, 
a ponadto nie jest wymagająca je-
śli chodzi o pielęgnację. Przykuwa 
wzrok kształtem liści, które są lek-
ko skręcone – „jak po tornado”, i ich 
kontrastową kolorystyką. 

„MIEJSKA DŻUNGLA”, 
GROW YOUR OWN 

Z upodobaniem do zieleni w naj-
bliższym zurbanizowanym oto-
czeniu wiąże się kolejny trend, 
który podkreślali organizatorzy  
IPM 2017. Otóż wskazywali, że tzw. 
ogrodnictwo miejskie, określane 
mianem Urban gardening, a nawet 
Urban jungle, staje się coraz bar-
dziej powszechne. Przejawem tej 
tendencji są uprawy na balkonach 
i tarasach oraz parapetach okien-
nych, zwłaszcza „własna produk-
cja” roślin użytkowych. 

Przydatne do tworzenia „dżun-
gli” mogą być pojemniki z czeskiej 
firmy Plastia, która zadebiutowa-
ła na targach w Essen. Od 20 lat 
produkuje estetyczne pojemniki 
dla finalnego klienta, stawiając 

na estetykę i nowoczesny design. 
Nowościami były zestawy Urbalive 
i Berberis, kompatybilne z trendem 
miejskiego ogrodnictwa i pomaga-
jące „przywrócić naturę do miast”. 
Osobliwością są zwłaszcza niektó-
re produkty z serii Urbalive, które 
prezentują się jak meble – foteliki, 
a są zarazem domowymi kompo-
stownikami. Natomiast Berberis 
– w wersji pojedynczej, podwójnej 
lub potrójnej – to pojemniki za-
chęcające do balkonowo-tarasowej 
uprawy warzyw, krzewów, pnączy, 
niewielkich drzew, szczególnie owo-
cowych. Pomocny w takiej „domo-
wej produkcji” jest system nawad-
niania z wodowskazem, który po-
maga unikać przesuszenia roślin.  
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Duńska firma Nældebakken za-
demonstrowała w Essen jako no-
wość odmianę ‘Siam’ doniczkowego 
pomidora, o drobnych, bardzo licz-
nych, smacznych owocach. Ma ich 
być nawet 150 szt. z jednej rośliny. 
Jak zapewnił szef działu sprzedaży 
w przedsiębiorstwie Nældebakken 
Bent Hansen Hvidberg, pomidor ten, 
oferowany w doniczkach o średnicy 
10,5 cm zachowuje zwarty pokrój. 
Dodał, że produkt jest elementem 
koncepcji marketingowej Kitchen 
Minis®, która dotyczy również pa-
pryki „do uprawy na kuchennym 
parapecie”, o niewielkich, nieza-
wiązujących nasion owocach. Ro-
śliny – które dobrze się prezentują 
w momencie sprzedaży – są opa-
trzone markowymi etykietami i za-
pakowane w rękawy foliowe z logo 
Kitchen Minis® oraz napisem Pick 
& Eat („zrywaj i jedz”). Bent Han-
sen Hvidberg informował, że już  
w 1. sezonie obecności pomidora 
‘Siam’ na rynku (od kwietnia 2016 r.)  
sprzedano 700 tys. roślin, w tym 
sporo do Wielkiej Brytanii.

ZIOŁA
Wyraźnie zwiększyła się oferta 

roślin pozycjonowanych jako zioła. 
Termin ten dotyczy m.in. gatun-
ków i odmian kierowanych do tych 

Produkty firmy Plastia (z serii Urbalive oraz Berberis - z prawej)przydatne dla osób lubiących „miejskie 
ogrodnictwo" 

Pojemnik-fotelik, a w zasadzie domowy 
kompostownik (Urbalive worm farm) 

Pomidor 'Siam' - bardzo plenny, o smacznych owocach, 
przeznaczony do uprawy „na kuchennym parapecie"
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samych kanałów dystrybucji, co 
rośliny ozdobne (szczególnie bal-
konowo-rabatowe) lub warzywa 
do uprawy amatorskiej w pojem-
nikach. Szeroki wybór ziół przed-
stawiło niemieckie gospodarstwo 
Blu-Blumen GbR, którego stoisko 
było oblegane. Jak poinformo-
wała reprezentująca to rodzinne 
przedsiębiorstwo Christina Hel-
ler, dostarcza ono rocznie 4 mln 
roślin użytkowych, oferowanych 
jako produkty bio i wspartych 
pomysłowym marketingiem, 
który uwzględnia przepisy kuli-
narne. Asortyment obejmuje 120 
pozycji – oprócz ziół, proponuje 
się także gatunki owocowe (np. 
kolcowój szkarłatny, czyli „goji”) 
i warzywa, takie jak pomidory 
„balkonowe” czy papryka. Jedną 

z nowości eksponowanych pod-
czas IPM przez Blu-Blumen GbR  
było „Spiral-Chili” – papryka 
o spiralnych owocach, średnio 
ostrych. Dobór wzbogacono ostat-
nio również o tzw. ziele do potra-
wy gyros. Za tą nazwą kryje się 
bylica kaukaska (Artemisia cauca-
sica), której ulistnione pędy mają 
charakterystyczny, pożądany 
w greckim przysmaku aromat 
(wydzielają go również kwiato-
stany, pojawiające się w sierpniu). 
Z kolei „mentolowy krzew” to 
Prostanthera rotundifolia – pocho-
dzi z Australii, gdzie stosowana 
bywa do tworzenia pachnących, 
efektownie kwitnących na fio-
letowo żywopłotów (w Europie 
zalecana m.in. jako roślina aro-
matyzująca powietrze na tarasie 

Mięta „do przystrzygania” – Mentha requienii – polecana jest m.in. 
jako dodatek do deserów

Zioła w doniczkach, o bogatym asortymencie (tu: fragment stoiska 
firmy Blu-Blumen GbR) wzbudzały powszechne zainteresowanie
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czy w domu). Z Kalifornii wywo-
dzi się natomiast cząber Douglasa 
(Satureja douglasii), tzw. indiańska 
mięta, znana też pod rdzenną na-
zwą „Yerba Buena” i nadająca się 
do wiszących pojemników. Wśród 
nowości pokazano też „wanilio-
wą bazylię” (Ocimum americanum  
×O. basilicum – charakteryzuje się 
nie tylko liśćmi o aromacie wanilii, 
ale też ozdobnymi purpurowymi 
kwiatami, które są jadalne), „man-
darynkową miętę” (odmianę mię-
ty pieprzowej – Mentha ×piperita), 
drobnolistną miętę „do przystrzy-
gania” (Mentha requienii, polecana 
jako dodatek do deserów ). Na eks-
pozycji znalazło się również „ziele 
oliwne” – Santolina viridis, w rejonie 
Morza Śródziemnego wykorzysty-
wane w medycynie i kuchni już od 
czasów starożytnych. Nie zabra-
kło oryginalnej odmiany kapusty 
brukselskiej (Brassica oleracea var. 
gemmifera) mieszańca promowane-
go pod nazwą Flower Sprout®, o li-
ściach mających słodko-orzechowy 
smak. Inną ciekawostką było tzw. 
grzybowe zioło, czyli Rungia klos-
sii – roślina wywodząca się z Papui 
Nowej Gwinei, o liściach mających 
smak oraz aromat grzybów i nada-
jących się do spożycia na surowo, 
a także do gotowania.

PRZED WIOSENNYM 
SEZONEM

W porze targów, charaktery-
stycznej dla kwitnienia prymuli – 
doniczkowych odmian pierwiosnka 
bezłodygowego (Primula vulgaris, 
syn. P. acaulis) jak zwykle zapre-
zentowano bogatą ofertę odmian 
tej rośliny, która na naszym rynku 
kojarzy się m.in. z handlem z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka. Osobli-
wością była zapowiadana na 2018 r.  
nowość pod nazwą ‘Star Lite’ – 
o czysto białych kwiatach niety-
powego kształtu. Pokazało ją nie-
mieckie przedsiębiorstwo Hethor 
flowers – hodowca bardzo w Polsce 
popularnych wielkokwiatowych 
odmian prymuli. Susanne Wison, 
dyrektor tej firmy, powiedziała, 
że ‘Star Lite’ przeznaczone jest na 
rynek bożonarodzeniowy i nowo-
roczny, a więc podobnie jak typo-
we dekoracje świąteczne: poinsecje 
czy – w niektórych krajach Europy 
Zachodniej – doniczkowe, biało 
kwitnące ciemierniki. 

Warto dodać, że w jednej z kate-
gorii targowego konkursu nowości 
roślinnych najwyższe uznanie jury 
zyskały właśnie okazałe ciemierniki 
o różnokolorowych kwiatach – z tak 
zwanej złotej kolekcji, hodowli firmy 
Heuger Gartenbaubetrieb – Hellebo-
rus Gold Collection® Ice N‘Roses®. 

Do „bożonarodzeniowego” seg-
mentu rynku można przyporządko-
wać również świerk pospolity (Picea 
abies) 'Little Santa' – nową, zwartą, 
także konkursową odmianę, która 
okazała się zwycięzcą w kategorii 
„Rośliny drzewiaste”. Zaprezen-
towała ją niemiecka szkółka Art-
meyer, sugerując dwie możliwo-
ści zastosowania produktu – jako 
zgrabnej choinki w doniczce (do 
czego zachęca nie tylko wygląd, 
ale i nazwa odmiany), a następnie 
ozdoby tarasu lub ogrodu. 

WIOSNA W PEŁNI
Jeśli chodzi o najważniejsze ro-

śliny wiosny, czyli gatunki balkono-
wo-rabatowe, będące kołem zama-
chowym głównego okresu handlu 
ogrodniczego, w konkursie nowości 
jurorzy na najwyższym stopniu po-
dium postawili pelargonię rabatową 
(Pelargonium zonale) 'Brocade Fire 
Night'. Odznacza się ona bardzo 
licznymi, pomarańczowoczerwo-
nymi kwiatami, z którymi kontra-
stują wyjątkowo dekoracyjne liście 
– czekoladowe z zieloną obwódką. 
W uzasadnieniu takiego wyboru 

Jedna z odmian nagrodzonej w konkursie roślinnych 
nowości IPM 2017 kolekcji ciemierników – Helleborus
Gold Collection® Ice N‘Roses®

Mandewila Sundaville® ‘Apricot’ - jedna 
z najoryginalniejszych nowości balkonowo-
rabatowych, ze względu na morelowy kolor kwiatów

Doniczkowy pierwiosnek 'Star Lite' 
przeznaczony na rynek produktów 
świąteczno-noworocznych
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jury podało też fakt, że ta nowa pelargonia, 
hodowli firmy Dümmen Orange, nawiązu-
je do mody na styl retro i powrót do natury. 

Spośród roślin balkonowo-rabatowych 
zgłoszonych do konkursu wyróżniała się też 
niewątpliwie mandewila Sundaville® ‘Apricot’, 
dzięki oryginalnej, morelowej barwie kwiatów, 
które mają ciemniejszą, pomarańczowo-żołtą 
gardziel. Ten dodatek do znanej grupy odmian 
Sundaville, wywodzącej się z japońskiej firmy 
hodowlanej Suntory Flowers, zademonstro-
wała w Essen holenderska firma MNP flowers.

Wprawdzie ketmia róża chińska (Hibi-
scus rosa sinensis) 'Petit™ Orange' zwyciężyła 
w kategorii „Kwitnąca roślina doniczkowa", 
ale  w naszych warunkach ma ona większy 
potencjał jako ozdoba balkonów i tarasów. 
Nagrodzona odmiana zgłoszona do konkursu 
przez duńską firmę Graff Breeding ma zwarty 
pokrój. Charakteryzuje się ponadto atrakcyj-
nymi, intensywnie pomarańczowymi kwiata-
mi, które są niezbyt duże, ale bardzo obficie 
pojawiają się na roślinie. 

ZESTAWY – „MIKSY” 
Łączenie roślin w kilkuodmianowe, a nawet 

wielogatunkowe kompozycje to już standard. 
W Essen pokazano przykłady kolejnych zesta-
wów – z różnych grup. Nadaje się im chwytli-
we nazwy, dostosowane na przykład do pór 
roku. Taką strategię stosuje m.in. niemieckie 
przedsiębiorstwo Kientzler, które swoje wio-
senne kompozycje, zawierające głównie byli-
ny, opatruje marką Frülingsflirt („wiosenny 

flirt”). Reprezentujący tę firmę Winfried Hoh-
mann przyznał, że podczas targów IPM 2017 
wyróżniającymi się elementami „wiosennego 
flirtu”, były pierwiosnki z grupy Belarina, którą 
ostatnio wzbogacono o nowe kreacje (w sumie 
jest ich już ok. 10). Mają pełne, różyczkowate, 
pachnące kwiaty i są bardzo wyrównane we 
wzroście. Towarzystwem dla pierwiosnków są 
we wspomnianych zestawach m.in.: gęsiówki 
(Arabis), pszonaki (Erysimum), bergenie (Ber-
genia), ubiorki (Iberis), miodunki (Pulmonaria).

Przy okazji targów w Essen można się było 
przekonać po raz kolejny o rosnącej ostatnio 
popularności sukulentów. Używane są coraz 
chętniej nie tylko do dekoracji wnętrz, ale 
i ogrodów oraz balkonów, zgodnie z trendem 
„Easy care” – łatwe w pielęgnacji!   

Sezonowa kompozycja z ekspozycji firmy Kientzler  
– zestaw zimowy pod markową nazwą Win-
terzauber™, w którym wykorzystuje się m.in. 
ozdobne odmiany bluszczu, a nawet warzywa Pierwiosnek (Primula) Belarina 'Lively Lilac'

Zestaw, w którym wyróżniają się sukulenty – 
rośliny o rosnącym znaczeniu, bo znoszące 
suszę (na 1. planie z lewej kwitnąca lewizja, 
z prawej – czerwonolistna eszeweria)   



Rabatowe 
otwarcie

Wiosna to czas kwiatów rabatowych. Ten okres jest wyzwaniem 
dla właścicieli centrów ogrodniczych, którzy muszą zadbać 

o zapewnienie stałych dostaw świeżych kwiatów oraz fachową 
obsługę i odpowiednie wyeksponowanie materiału roślinnego

TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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 Wiosna tuż tuż, pora 

zatem na szaleń-
stwo pier wszych 

kwiatów rabatowych. Dopie-
ro ich nadejście ożywia cen-
trum ogrodnicze, otwierając 
tym samym nowy sezon. Już 
pod koniec lutego kwiaty są 
dostępne na każdym wolnym 
skrawku powierzchni sklepu 
ogrodniczego. To czas kolorów, 
ożywienia i świeżości, a tego 
właśnie oczekują klienci po 
miesiącach śniegu i mrozów. 
Handel kwiatami rabatowy-
mi jest jednak bardzo wyma-
gający. Zapewnienie ciągłości 

asortymentowej to dopiero 
początek. Istotne jest także 
pierwsze zatowarowanie. Na 
przełomie lutego i marca oso-
by odpowiedzialne za sprzedaż 
składają pierwsze zamówie-
nia na kwiaty – głównie brat-
ki, prymulki i stokrotki. – Już  
w  marcu sprowadzamy pierw-
sze kwiaty rabatowe, głównie  
bratki i stokrotki. Sprzedaje-
my ich bardzo dużo, klienci 
kupują te rośliny z przeznacze-
niem na cmentarze, do skrzy-
nek balkonowych i na rabaty. 
Zmiana następuje w kwietniu 
i maju, to zdecydowanie czas 



obsadzania skrzynek balkono-
wych i rabat kwiatowych. Pe-
łen asortyment tego typu roślin  
sprzedajemy mniej więcej do po-
łowy czerwca. Później klienci po 
powrocie z wakacji bardziej uzu-
pełniają braki w swoich skrzyn-
kach balkonow ych, d latego 
sprzedaż kwiatów rabatowych 
kończymy mniej więcej w poło-
wie lipca – komentuje Ewa Gro-
chocka, kierownik Działu Szkół-
karskiego w Centrum Ogrodni-
czym Torseed w Toruniu. Pierw-
sze zatowarowanie w dużej mie-
rze zależy od warunków pogodo-
wych; im szybciej zrobi się ciepło, 
tym szybciej kwiaty pojawią się 
w centrach i w skrzynkach klien-
tów. – Pierwsze zakupy zależą od 
pogody. Zdarza się, że prymulki 
sprzedajemy już od 10 stycznia. 
W ostatnim sezonie sprzedaż 
bratków, stokrotek i niezapo-
minajek rozpoczęliśmy w poło-
wie lutego. Podobnie pelargonii, 
które zaczęliśmy sprowadzać 
już w drugiej połowie lutego – 
mówi Sławomir Majewski, wła-
ściciel Centrum Ogrodniczego 

Majewscy w Legnicy. Niektórzy 
sprzedawcy poza gotowymi sa-
dzonkami kupują także nasiona 
kwiatów rabatowych, które rów-
nież cieszą się popularnością. – 
Nasiona kwiatów rabatowych 
kupujemy już jesienią, natomiast 
pierwsze sadzonki prymulek 
i bratków już na przełomie marca 
i kwietnia. Wszystko niestety za-
leży od warunków pogodowych – 
dodaje Barbara Czaplińska, wła-
ścicielka Sklepu Ogrodniczego 
Asterek w Białymstoku. 

GDZIE ZAMAWIAĆ?
Bardzo istotnym elementem 

udanej sprzedaży jest również 
zapewnienie płynności dostaw. 
Ważne, aby kwiaty nie przemie-
rzały zbyt długiej drogi i były 
przewożone w dobrych warun-
kach, bo mogą generować straty 
i utracić świeżość. – Kwiaty ra-
batowe zamawiamy u lokalnych 
dostawców, zazwyczaj dużych. 
Ponieważ sprowadzamy bardzo 
duże ilości materiału roślinnego, 
zamówienia produkcyjne składa-
my sezon wcześniej. Zdarza się, że 
importujemy rośliny na przykład 
z Holandii. W szczytowym okre-
sie, kiedy sprzedaż jest naprawdę 
duża, jesteśmy dotowarowywani 
praktycznie codziennie, co stanowi 
dla nas gwarancję świeżości asor-
tymentu – mówi Wojciech Patora, 
właściciel Centrum Ogrodniczego 
Rajski Ogród w Szczecinie. Nie po-
trzeba także zbyt wielu dostawców, 
wystarczy dosłownie kilku, jednak 
koniecznym warunkiem współpra-
cy jest ich solidność. – Mamy 3-4 
lokalnych dostawców, co stanowi 
dla nas i naszych klientów dużą 
wygodę, ponieważ kwiaty przy-
wożone są do nas codziennie, nie 
ma opóźnień. Kwiaty nie cierpią 
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Pełna oferta na stronie www.chomik.pl

  NARZĘDZIA    WÓZKI    PERGOLE    TYCZKI
  MEBLE OGRODOWE    FOTELE WISZĄCE

  DONICZKI    AKCESORIA OGRODOWE

Idealne
do Twojego ogrodu!

Meble
Ogrodowe

Zupełnie nowa linia
artykułów ogrodowych!

w transporcie, nie są przewożo-
ne w chłodniach i dojeżdżają do 
nas najczęściej w przeciągu go-
dziny lub dwóch – dodaje Ewa 
Grochocka.

CO Z TYMI HITAMI? 
Wśród kwiatów rabatowych 

także istnieją sprzedażowe hity 
– takie, które w danym sezonie 
cieszą się gigantyczną popu-
larnością. W minionym roku 
klientom szczególnie przypadły 
do gustu miniaturowe bratki. 
Wyróżniały się atrakcyjnym 
pokrojem oraz bardzo wcze-
snym kwitnieniem. Nieprzerwa-
ne i obfite kwitnienie sprawia, 
że produkt dobrze prezentuje 
się na rabacie bądź w skrzyni 
okiennej. – Bratki miniaturo-
we produkuję już od kilku lat 
i co roku zwiększam produk-
cję. Sekretem ich popularno-
ści są kolory i ilość. W donicy 

Bratki miniaturowe produkuję już od 
kilku lat i co roku zwiększam produkcję. 
Sekretem ich popularności są kolory i ilość. 
W donicy kwitnie mnóstwo kwiatów, 
są dostępne w bardzo wielu kolorach. 
Można z nich komponować rabatowe 
dywany – mówi Wojciech Moes, właściciel 
Gospodarstwa Ogrodniczego Wojciech 
Moes z Milanówka

kwitnie mnóstwo kwiatów, są 
dostępne w bardzo wielu kolo-
rach. Można z nich kompono-
wać rabatowe dywany. Gdyby 
dobry malarz malował swoje 
dzieła bratkami, tworzyłby 
prawdziwe arcydzieła – mówi 



„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem
Dział Sprzedaży: tel./fax. 61/28-35-655

e-mail: spojnia.hurtownia@cop.pl
www.nasiona-warzyw.pl

POLECAMY
WYJĄTKOWE 
PRODUKTY

OGÓRKI NA MEDAL
idealne do kwaszenia i konserwowania

Magnetar F1 

Śremski
Nowy F1 

W SPRZEDAŻY 
RÓWNIEŻ 
NASIONA
OGÓRKÓW: 
Śremski F1, 
Śremianin F1, 
Avatar F1, 
Lukas  F1, 
Słowiański F1, 
Huzar F1, 
Wiarus F1,
Poznański F1 
oraz Agat F1.

Wojciech Moes, właściciel Go-
spodarstwa Ogrodniczego Woj-
ciech Moes z Milanówka. 

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?
W przypadku kwiatów ra-

batowych odpowiednie wyeks-
ponowanie towaru nie powin-
no odgrywać aż tak dużej roli, 
bardzo często klienci kupują 
oczami, chociażby ze względu 
na kolorystykę. To tylko eks-
pozycja i zestawianie kwiatów 
często decydują o wyborze. – 
Proponujemy bratki w różnych 
wariantach cenowych – tańsze 
i droższe. Często mając wybór 
klienci decydują się na droższe 
– komentuje Wojciech Patora. 
Roślina w odpowiedniej donicy 
nadaje jej dodatkowego uroku. 

– Przygotowujemy własne kom-
pozycje w koszach, korytkach 
i w misach. Stokrotki sprzeda-
jemy w doniczkach lub kępach. 
Zazwyczaj eksponujemy kwiaty 
na placu przed sklepem, usta-
wiamy je kolorystycznie w od-
powiednich pojemniczkach, 
bardzo często zestawiamy różne 
gatunki tej samej barwy – mówi 
Anna Gal, właścicielka Centrum 
Ogrodniczego Anna w Kutnie. 
Sprzedaż kwiatów rabatowych 
to także możliwość zestawiania 
towarów w komplementarne ze-
stawy, co jeszcze bardziej zwięk-
sza obroty oraz uczy klientów 
właściwego dbania o rośliny. – 
Bardzo często częścią ekspozycji 
rośliny jest odpowiednie dla niej 
podłoże czy donica. Klient przy-
chodząc po roślinę otrzymuje 
pełen zakres wiedzy o zasilaniu 
w wodę, warunkach nasłonecz-
nienia, nawożeniu – komentuje 
Halina Kołacz, właścicielka Cen-
trum Ogrodniczego Eldorado 
w Koszalinie. Sprzedawcy pro-
ponują także zestawy złożone 
na przykład z rośliny i donicy 
z systemem nawadniającym. 
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Optymalne warunki
Jarosław Sieciński
kierownik sprzedaży krajowej

LASLAND  

Ziemia do wysiewu jest kategorią otwierającą sezon i ma 
swoją ugruntowaną pozycję w sprzedaży. Od wielu sezonów 
obserwujemy nieustanny jej wzrost i klienci doceniają drobną 
strukturę specjalnie przemrożonego torfu. Ostatni sezon to 

kilkunastoprocentowy wzrost zainteresowania. Jej jakość ma wielkie znaczenie, gdyż 
tu rozpoczyna się wegetacja roślin. Na początku musi być najlepiej dobrany surowiec 
i jego drobna struktura, która przyczynia się do utrzymywania wilgoci w podłożu i stwarza 
optymalne warunki do tworzenia i rozwoju systemu korzeniowego.  

Wśród producentów zdania co do perspektyw 
rozwoju sprzedaży podłoży do wysiewu i pikowania 

są podzielone. Jedni przewidują dalszy rozwój, 
inni nie są optymistami. Co się wydarzy? Czas 

pokaże. Z pewnością warto trzymać rękę na pulsie 
i monitorować sytuację na rynku

Grunt 
to podłoże

Producenci podłoży ocenia-
jąc poprzedni sezon nie 
mają wątpliwości – był 

on udany. – Dla naszej firmy rok 
2016 pod względem sprzedaży 
był bardzo dobry. Osiągnęliśmy 
najwyższy wynik sprzedaży w hi-
storii firmy – komentuje Grzegorz 
Ożarowski, kierownik sprzedaży 
regionalnej w firmie Greenyard 
Horticulture Poland, dawniej 
Hollas. 

 W ofercie podłoży te do wysie-
wu są ściśle sezonowymi produkta-
mi, ponieważ najczęściej sprzedają 
się  na początku roku, kiedy przy-
padają terminy wysiewów roślin. 
Jest na nie mniejszy popyt niż na 

TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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podłoża np. uniwersalne, które 
klienci wybierają przez cały rok, 
ale stanowią istotną pozycję 
w sprzedaży, ponieważ kupo-
wane są coraz częściej, zarówno 
przez amatorów, jak i profesjona-
listów. Specjalistyczne podłoże 
nadaje się do uprawy w inspek-
tach, skrzynkach czy tunelach 
foliowych. Popyt na ten rodzaj 
ziemi w dużej mierze uzależnio-
ny jest od okresu wegetacyjnego 
w danym sezonie. – W tym roku 
spodziewamy się wzmożonego 
zapotrzebowania na podłoże 
do wysiewu i pikowania, gdyż 
prognozy zwiastują wczesną 
wiosnę. Z roku na rok przybywa 
zwolenników naszych nowator-
skich, a zarazem ekologicznych 

podłoży, które charakteryzują 
się doborem wysokiej jakości 
torfu, nawozu naturalnego, ma-
terii organicznej oraz pożytecz-
nych mikroorganizmów – mówi 
Arkadiusz Temberski, właściciel 
firmy Green Garden. 

SKŁAD = SUKCES
O sukcesie podłoży do wysie-

wu i pikowania bardzo często de-
cyduje ich unikatowy skład. Poza 
tym że podłoże musi dostarczać 
roślinie niezbędnych składników 
odżywczych, powinno posiadać 
także odpowiednie pH i frakcję. 
– Podłoże startowe do wysiewu 
i pikowania powinno zawie-
rać odpowiednią ilość składni-
ków odżywczych oraz posiadać 

Dobra marka
Michalis Apostolu
specjalista ds. marketingu

ATHENA  

Podłoża do wysiewu cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród klientów. Coraz 
większe znaczenie zyskują produkty 
przeznaczone do konkretnych roślin. Ta 

tendencja najprawdopodobniej się utrzyma. Zamówienia na 
nowy sezon na produkty specjalistyczne spływają do nas już od 
późnej jesieni. Zaletą naszych produktów jest fakt, że korzystamy 
z własnych, czystych i nieuprzemysłowionych torfowisk. To 
gwarantuje doskonałą jakość i strukturę podłoża. Dzięki 
zaawansowanej technologii każdy powstaje według ściśle 
określonej receptury.  

W ofercie podłoży te do wysiewu 
są ściśle sezonowymi produktami, 
ponieważ najczęściej sprzedają się na 
początku roku, kiedy przypadają terminy 
wysiewów roślin



Nie sądzę, aby ta grupa 
podłoży dynamicznie się 
rozwijała. Przy rosnących 
kosztach pracy i kosztach 

stałych znaczenie podłoży 
do wysiewu, zwłaszcza 

w produkcji profesjonalnej, 
może spadać – mówi  

Grzegorz Ożarowski, kierownik 
sprzedaży regionalnej w firmie 

Greenyard Horticulture 
Poland, dawniej Hollas
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prawidłowe pH. Odpowiednio do-
brane skład i rodzaje torfu powo-
dują, że podłoże charakteryzuje się 
pulchnością i lekkością, co zapewnia 

dobry przepływ powietrza i wody - 
mówi Krzysztof Zawada, właściciel 
firmy Eko-Ziem. – Wiem, że cena 
w dzisiejszych czasach jest bardzo 

ważna, lecz my stawiamy mocno 
na jakość naszych produktów, aby 
nasze balkony i ogrody były piękne 
i kolorowe – dodaje. Tezę o dobrze 
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Duże zainteresowanie
Arkadiusz Wiśniewski
właściciel

ARK-POL  

Podłoże do wysiewu i pikowania cieszy się dużym zainteresowaniem 
w okresie listopad-luty. To czas wysiewu warzyw i kwiatów oraz dobra 
pora na pikowanie młodych roślin. Nasze podłoża, ze względu 
na swoją strukturę, zyskało duże zainteresowanie. Wielu klientów 

dokonało wcześniejszego zatowarowania, aby być przygotowanym na zainteresowanie 
podłożem do wysiewu w tym okresie. Podłoże takie to doskonałe rozwiązanie dla wielu 
ogrodników, którzy coraz chętniej z niego korzystają.   

skomponowanej mieszance składników po-
twierdza także Wojciech Grabowski, dyrek-
tor ds. handlowych w firmie Hydrokomplet. 
– Skład naszych podłoży jest niezmienny od 
lat. Mieszanka składa się z torfu, nawozów 
oraz perlitu, który poprawia strukturę pod-
łoża i zapewnia lepsze warunki powietrzno-
-wodne. Nawozy stosowane w naszych podło-
żach są organiczne, zapewniają zatem dobry 
rozwój korzeni – komentuje. 

CO DALEJ?
Zdania co do perspektyw dla podłoży do 

wysiewu i pikowania są podzielone. Jedni 
producenci przewidują dalszy rozwój, inni 
nie są optymistami. Zupełnie odmiennego 

zdania jest natomiast Grzegorz Ożarow-
ski. – Nie sądzę, aby ta grupa podłoży dy-
namicznie się rozwijała. Przy rosnących 
kosztach pracy i kosztach stałych zna-
czenie podłoży do wysiewu, zwłaszcza 
w produkcji profesjonalnej, może spadać. 
Na rynku hobby w dłuższej perspektywie 
czasowej ta grupa podłoży również może 
się kurczyć, ponieważ współcześnie klienci 
wolą kupować gotowe produkty niż sami 
zajmować się ich uprawą – komentuje. Jak 
będzie – czas pokaże, na pewno warto mo-
nitorować rynek. 

Skład naszych podłoży 
jest niezmienny od lat. 
Mieszanka składa się z torfu, 
nawozów oraz perlitu, 
który poprawia jej strukturę 
i zapewnia lepsze warunki 
powietrzno-wodne. Nawozy 
stosowane w naszych 
podłożach są organiczne, 
zapewniają zatem dobry 
rozwój korzeni – mówi 
Wojciech Grabowski, 
dyrektor ds. handlowych 
w firmie Hydrokomplet
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ARK-POL PODŁOŻA OGRODNICZE
PODŁOŻE DO WYSIEWU I PIKOWANIA
Gotowe podłoże, które dzięki swoim właściwościom umożliwia 
kiełkowanie nasion, wzrost i rozwój młodych sadzonek.

Sugerowana cena detaliczna:  
20 l – ok. 8 zł za 20 l; ok. 12 zł za 50 l

www.ark-pol.pl LASLAND
KRONEN ZIEMIA DO WYSIEWU 

I PIKOWANIA
Ziemia do wysiewu i pikowania Kronen przeznaczona jest do 

wysiewu nasion, pikowania sadzonek i do ukorzeniania roślin. 
Spełnia również wymagania kultur wrażliwych na zasolenie. 

Ziemia do wysiewu i pikowania Kronen wyprodukowana 
jest na bazie drobnej frakcji słabo i silnie rozłożonego torfu 

wysokiego. Dobrany surowiec i drobna struktura przyczyniają 
się do utrzymywania wilgoci w podłożu i stwarzają optymalne 

warunki do tworzenia i rozwoju systemu korzeniowego.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 8,65 zł za 20 l

www.kronen.com.pl

HOLLAS
GREENYARD HORTICULTURE  

POLAND SP. Z O.O.
PODŁOŻE DO WYSIEWU EKO

Podłoże jest przeznaczone do wysiewu warzyw 
i nasion ziół w uprawach ekologicznych. 

Powstaje w całości z komponentów naturalnych 
i nie zawiera nawozów mineralnych. Produkt 

idealny do uprawy rozsady przed wysadzeniem 
roślin na stałe miejsce. Rekomendowany również 

dla roślin ozdobnych i wrażliwych na zasolenie. 
pH 5,4-6,4; nawóz organiczny NPK 1,5 kg/m3.

www.hollas.pl

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY
ZIEMIA DO WYSIEWU
Specjalna ziemia do wysiewu nasion: 
kwiatów, warzyw i ziół, a także 
pikowania i uprawy sadzonek. 
Wyjątkowo bogaty skład oparty na 
drobnym torfie wzbogaconym w perlit, 
włókno kokosowe i glinkę zapewniają 
optymalne warunki do kiełkowania 
nasion i zdrowego rozwoju korzeni 
w pierwszym etapie wzrostu roślin. 
Opakowanie wykonane z ogromną 
dbałością o szczegóły, w bardzo 
wysokim standardzie.

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 13 zł 20 l
Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 8 zł za 10 l

www.krajewscy.pl
www.ziemiaogrodowa.plFIRMA „FLORA”

SUBSTRAT DO WYSIEWU NASION
Przeznaczony do wysiewania nasion, sadzenia różnorodnych warzyw, 
flancowania sadzonek oraz polepszania żyzności gleby w cieplarniach. 
Substrat ma porowatą strukturę, doskonale wchłania wodę i zatrzymuje 
wilgoć, co zapewnia większą urodzajność gleby. Nasiona w nim zasiewane 
doskonale kiełkują. Podstawowym składnikiem jest torf mchowy 
(Sphagnum) H3-H7, mączka wapienna, nawozy z mikroelementami oraz 
substancja stymulująca absorbcję wody FIBA ZORB.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 4,59 zł za 20 l
Sugerowana cena detaliczna: ok. 14,09 zł za 70 l

www.firmaflora.pl



HYDROKOMPLET
PODŁOŻE BELLA DO WYSIEWU 
NASION I PIKOWANIA ROŚLIN 

WARZYWNYCH I KWIATOWYCH
Ułatwia utrzymanie optymalnych warunków dla nasion 

różnych gatunków roślin. Dzięki zawartości perlitu 
posiada bardzo dobrą pojemność powietrzną. Umożliwia 

tworzenie silnie rozbudowanego systemu korzeniowego. 
Podłoże to zawiera: torf wysoki, korzystne mikroorganizmy 

oraz nawożenie startowe w postaci 100% organicznego 
azotu, fosforu i potasu. Jest w pełni naturalne (nie zawiera 
domieszek chemii) doskonale nadaje się do ekologicznej 

uprawy warzyw. pH 5,5-6,5.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 7 zł za 10 l
Sugerowana cena detaliczna: ok. 21 zł za 50 l

www.hydrokomplet.com.pl

BIOVITA
ZIEMIA DO WYSIEWU Z WŁÓKNEM 
KOKOSOWYM
Sprawdzone wieloskładnikowe podłoże z nawozem 
przeznaczone specjalnie do pikowania sadzonek, wysiewu 
nasion, sadzenia bulw i cebulek roślin. Odpowiednio dobrany 
skład chemiczny zapewnia roślinom sprzyjające warunki 
intensywnego rozwoju, wspomaga przyspieszenie kiełkowania, 
utrzymuje strukturę podłoża sprzyjającą natlenieniu systemu 
korzeniowego. Należy utrzymywać stałą wilgotność.  
Po posadzeniu roślin nie wymaga nawożenia przez  
okres 3-4 tygodni. 

Sugerowana cena detaliczna: ok. 3 zł za 5 l
Sugerowana cena detaliczna: ok. 9 zł za 20 l

www.biovita.com.pl

PPHU AREX GREEN GARDEN
PODŁOŻE DO WYSIEWU I PIKOWANIA 
Z MIKROORGANIZMAMI
Podłoże zawiera bogatą mikroflorę znanych i bezpiecznych 
bakterii kwasu mlekowego, bakterii fotosyntetyzujących 
oraz drożdży. Aktywne działanie mikroorganizmów wzmaga 
zdolność roślin do fotosyntezy, co prowadzi do wzrostu 
odporności i witalności, lepszego kiełkowania, ukorzeniania, 
kwitnienia i owocowania.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 8 zł za 20 l

www.ggarden.eu
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Rewolucja ‘shop-in-shop’ 
u dystrybutorów AL-KO 
rozpocznie się już w marcu. 

Nowy koncept ekspozycyjny bę-
dzie się składał z kilku elemen-
tów – m.in.: ścianki dedykowanej 
mniejszym urządzeniom, takim 
jak kosa, sekator czy podcinarka, 

piętrowych regałów na kosiarki 
czy efektownych ekspozytorów 
do prezentowania kosiarek sto-
jących na podłodze. 

Oprócz tego do dyspozycji de-
alerów będą także oddzielne regały 
na roboty koszące oraz specjalne 
strefy do prezentacji urządzeń 

akumulatorowych, które pozwolą 
odróżnić ten sprzęt od urządzeń 
elektrycznych i w pełni wyeks-
ponować jego atuty. Ten kom-
pleksowy projekt AL-KO obej-
muje całą komunikację wizualną 
i marketingową, także oznako-
wanie zewnętrzne sklepów oraz 
nowoczesne materiały wspierają-
ce sprzedaż. Wszystkie ekspozy-
tory będą doskonale oświetlone 
dzięki zastosowaniu specjalnych 
LED-owych halogenów o niskim 
poziomie zużycia energii. – Już 
wkrótce rozpocznie się montaż 
pierwszych stref ‘shop-in-shop’ 
u dystrybutorów AL-KO w całej 
Polsce. W ciągu trzech lat planu-
jemy zmienić ekspozycję w co naj-
mniej połowie wszystkich punk-
tów dystrybucyjnych – zapowiada 
Marcin Liszyński. 

W ciągu najbliższych trzech lat u co najmniej połowy dealerów firmy 
AL-KO KOBER w Polsce powstaną strefy ‘shop-in-shop’. – Wprowadzenie 
nowoczesnych standardów ekspozycyjnych niemal zawsze powoduje 

wzrost sprzedaży na poziomie od kilku do kilkudziesięciu procent – 
mówi Marcin Liszyński, prezes zarządu firmy AL-KO KOBER 

Wzorcowa ekspozycja 
dealerów AL-KO
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przygotowana strefa ‘shop-in-shop’ 
powoduje wzrost sprzedaży na po-
ziomie od kilku do kilkudziesięciu 
procent – dodaje prezes zarządu 
AL-KO KOBER. 

Elementem wyróżniającym kon-
cept ekspozycyjny AL-KO będzie 
preferencyjny system finansowa-
nia stref ‘shop-in-shop’, powiązany 
z obrotem danego dealera. 

Firma AL-KO będzie w znacz-
nym stopniu partycypowała w kosz-
tach – w wielu przypadkach po ok. 
trzech latach dealerowi zwrócą się 
wszelkie koszty związane 
z nową ekspozycją. Dla-
tego już teraz zaintereso-
wanie strefą ‘shop-in-shop’ jest 
ogromne, a dystrybutorzy AL-KO 
pozytywnie zaopiniowali projekt. 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
I NIEZAWODNOŚĆ 

Nowe standardy ekspozycyjne 
to tylko część szerszych zmian 
w AL-KO. 

Oferta marki zostanie wzbo-
gacona o nowe produkty – m.in. 
szeroką gamę traktorków ogro-
dowych w konkurencyjnych ce-
nach. Powstanie nowa strona in-
ternetowa, a wiosną ruszy roz-
budowana kampania rekla-
mowa on-line skierowana 
do konsumentów. Zmie-
nią się zasady współpra-
cy z dystrybutorami w ta-
kich aspektach, jak obsługa 
serwisowa czy dostępność 
części zamiennych i akce-
soriów. Ulepszona zostanie 
również platforma B2B do 
składania zamówień i obsługi 
płatności. Zmiany obejmą także 
strukturę organizacyjną firmy. – 
Mamy jasny, czytelny 
plan działania. 
Chcemy w peł-
ni wykorzystać 

KOSIARKA 
W „GABLOCIE” 

Nowy koncept ekspozycyjny AL-
-KO nie tylko zwiększy rozpoznawal-
ność marki, ale też może znacząco 
wpłynąć na obroty dealerów. – Siłę 
działania nowoczesnej ekspozycji 
najłatwiej pokazać na przykładzie 
luksusowych zegarków. Jeśli bę-
dziemy próbowali sprzedać Rolexa 
na bazarze, klienci najprawdopo-
dobniej uznają go za podróbkę. Co 
innego jeśli zostanie wyekspono-
wany w efektownej gablocie u jubi-
lera. Dzięki odpowiedniej ekspozy-
cji subiektywna wartość produktu 
w oczach klienta rośnie, co znacząco 
skraca dyskusje o cenie i wzmacnia 
pozycję negocjacyjną sprzedawcy – 
mówi Marcin Liszyński. – Poza tym 
doświadczenie pokazuje, że niemal 
w każdym przypadku odpowiednio 
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potencjał firmy z tradycjami sięga-
jącymi 1931 r., która w ubiegłym 
roku obchodziła 50-lecie wyprodu-
kowania pierwszej kosiarki spali-
nowej – mówi Marcin Liszyński. 
– Warto podkreślić, że produkty 
AL-KO powstają w Austrii, gdzie 
ich jakość jest ściśle kontrolowa-
na, a w firmowych zakładach pro-
dukowane są także części i podze-
społy do luksusowych, niemieckich 
marek samochodów, co najlepiej 
świadczy o wysokich standardach 
pracy. Na polskim rynku marka 
AL-KO nie jest jednak odpowied-
nio wysoko pozycjonowana, więc 

chcemy przywrócić jej należne 
miejsce. Nowe standardy eks-

pozycyjne to dopiero pierw-
szy krok w tym kierunku 

– dodaje.  



Sprzedaż nie ogranicza się 
dziś do bezczynnego stania 
za ladą i czekania na klienta, 

który podejdzie do kasy, aby zadać 
jakieś pytanie. Sprzedawanie wy-
maga ciągłego działania, a przede 
wszystkim myślenia o tym, kie-
dy zareagować, co się mówi i jak 
rozmawia się z konsumentami. 
Tylko w ten sposób sprzedawca 
może w oczach klienta z anoni-
mowego pracownika przeobra-
zić się w kompetentnego doradcę 

i zaufanego partnera. Warto jed-
nak dodać, że nawet setki szko-
leń, lata pracy i zrealizowane cele 
sprzedażowe nie zwalniają perso-
nelu z doskonalenia swoich umie-
jętności. Sprzedaż to nie proste 
równanie, a bardziej skomplikowa-
ny algorytm i gra relacji, w której 
niestety nie ma klawisza „cofnij” 
albo „usuń”. W Stanach Zjednoczo-
nych doświadczeni handlowcy ma-
wiają: „Masz cały czas na świecie, 
aby nauczyć się dobrych praktyk 

w sprzedaży i bardzo mało czasu, 
aby oduczyć się złych nawyków”.

1.   SKLEPIKARSTWO
Różnica między sklepika-

rzem a sprzedawcą jest zasadnicza. 
Ten pierwszy po prostu rozmienia 
pieniądze, od czasu do czasu zadając 
pytanie: „Czy będą do tego frytki?”. 
Sprzedawca natomiast stara się po-
znać potrzeby klientów i znaleźć dla 
nich najlepsze rozwiązania. Centra 
ogrodnicze od marketów odróżnia 
właśnie to, że pracują w nich sprze-
dawcy, a nie kasjerzy czy „wykłada-
cze towaru”. Warto zatem stworzyć 
procedurę sprzedaży, dzięki której 
personel będzie mógł zapewnić 
konsumentom szeroki pakiet war-
tości dodanych i usług. W ten spo-
sób sprzedawcy będą traktowani 
jako zaufani doradcy, którzy mają 
istotny wpływ na wybory klientów.

2.   BRAK PEWNOŚCI 
SIEBIE

Dobry sprzedawca jest zdecydowa-
ny w działaniu i zaraża swoją pew-
nością siebie kupujących przekonu-
jąc ich, że podejmują dobrą decyzję. 
Brak wiary w jakość produktu lub 
rozwiązanie ogranicza zaufanie 
klientów nie tylko do pracownika, 
ale również do oferowanej usługi, 
produktu oraz sklepu. W branży 
ogrodniczej wiedza jest prawdziwą 
potęgą i kluczem do sukcesu. Dla-
tego szkolenia produktowe i kursy 
kształcące tzw. miękkie kompetencje 

Niedawno w koreańskich sieciach drogerii pojawiły się dwa rodzaje 
zawieszek na zakupowe koszyki. Czerwona informuje personel, że 

dany klient może potrzebować asysty sprzedawcy, a zielona – że nie 
chce być zaczepiany. Standardy obsługi konsumentów na przestrzeni 

ostatnich lat znacząco się zmieniły. Co warto zapewnić kupującym 
w centrach ogrodniczych, a czego lepiej unikać?    

7 grzechów głównych 
sprzedawców

TEKST: MARCIN FAJERSKI
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sprzedawców mają kluczowe znaczenie dla 
biznesu. Warto przy okazji spotkań z zespo-
łem aranżować sytuacje, które mogą mieć 
miejsce w sklepie. To najprostszy sposób, aby 
kształcić umiejętności sprzedażowe personelu.

3.  NIEOBECNOŚĆ
Zdarza się, że dla sprzedawców prio-

rytetem jest uzupełnianie „twarzy” na półkach 
lub liczenie i porządki, a nie obsługa konsumen-
tów. Jeszcze gorzej, gdy personel zajmuje się po-
gaduszkami lub bezczynnie czeka, podczas gdy 
po sklepie krążą zdezorientowani klienci. Nie-
którzy z nich traktowani są tak, jakby mieli nie 
potrzebować produktów lub usług oferowanych 
w sklepie. Wiele takich nieobsłużonych osób 
skieruje swoje kroki do konkurencji. Dlatego 
nie należy podejmować decyzji za kupujących 
i snuć domysłów, czy mogą czegoś potrzebować, 
czy nie. Obsługa klientów powinna być zawsze 
na pierwszym miejscu i każdemu z nich warto 
zaprezentować się z najlepszej strony. Lepiej się 
nie spieszyć. Jeżeli dana osoba zostanie potrak-
towana jak jedyna w sklepie, zachęci do zakupów 
20 swoich znajomych.

4.   MONOLOGI LUB 
MILCZENIE

Kiedy sprzedawca nie dowiaduje się niczego 
o swoich klientach, trudno mu ich obsłużyć, 
poznać ich potrzeby i zaproponować gotowe 
rozwiązania. Dlatego monologi lub milczenie 
mogą sprawić, że nawet osoby o sprecyzowa-
nych oczekiwaniach wyjdą ze sklepu z pustym 
koszykiem. Warto poświęcić konsumentom 
więcej czasu, aby poznać ich preferencje i wy-
magania. Kluczem do sukcesu jest zadawanie 
klientom pytań i miła rozmowa. Poznane oso-
by chętniej kupują, ponieważ rośnie ich poziom 
zaufania do zespołu sprzedażowego. 

5.   SELEKTYWNE 
SŁUCHANIE

Zdarza się, iż sprzedawcy nie odpowiadają 
na pytania zadawane przez klientów, a sta-
rają się za wszelką cenę przebić ze swoim 

przekazem. Pracownik wówczas traci wia-
rygodność w oczach kupujących. Co więcej, 
wielu konsumentów pomyśli, że w sklepie 
próbuje im się na siłę wciskać produkty, a nie 
sprzedawać korzyści i rozwiązania. W ten 
sposób łatwo zniechęcić nawet najbardziej 
potrzebujących klientów. Lepiej, aby rozmo-
wa miała naturalny przebieg i była rzeczowa.  

6.   ZA DUŻO 
TERMINOLOGII

Posługiwanie się wyszukanym słownictwem 
i fachową terminologią nie zawsze jest pomoc-
ne w efektywnej sprzedaży. Klient musi wie-
dzieć, jaki produkt kupuje, na czym polegają 
jego zalety i funkcjonalność. Obco brzmiące 
terminy nie rozwieją wcale wątpliwości kon-
sumentów, a wręcz przeciwnie, pogłębią ich 
dezorientację. Należy pamiętać, że nie wszyscy 
klienci mają na co dzień styczność z ogrodniczą 
nomenklaturą. Warto rozmawiać z klientami 
językiem ich korzyści.

7.   NIEZAMYKANIE 
TRANSAKCJI

Po zaprezentowaniu zalet poszczególnych pro-
duktów klientowi i rozmowie na temat jego 
potrzeb może zapaść niezręczna cisza, która 
często przeradza się w impas w negocjacjach 
handlowych. Znaczenie zamknięcia procesu 
sprzedaży bywa niedoceniane przez personel. 
Tymczasem odgrywa ono kluczową rolą w kon-
taktach sprzedawcy z konsumentem. Wyba-
wieniem z patowej sytuacji okazują się pytania, 
takie jak: „Co Pani na ten temat myśli?”, „Czy 
to będzie dla Pana odpowiedni produkt?”, „Jak 
się Pani na to zapatruje?”. To pozwoli konsu-
mentowi dokończyć zdanie. Ostatnie słowo 
należy przecież do klienta.  

W negocjacjach handlowych powinno wy-
chodzić się zatem od wartości, funkcjonalno-
ści i zalet produktów. Sprzedawca nie może 
jednak zapominać o znaczeniu pytań – to one 
otwierają drogę do sukcesu i tylko w oparciu 
o nie można zbudować wieżę korzyści, która 
osłoni cieniem wątpliwości kupujących, a na-
wet najwyższą cenę. 

R
E

K
L

A
M

A
 



Lemar jest firmą specjalizują-
cą się w produkcji oraz sprze-
daży wysokiej jakości tuneli 

foliowych, folii ogrodniczych, rur 
oraz kształtek drenarskich i ka-
nalizacyjnych wykonanych z PCV. 
Idealnie dopracowana konstruk-
cja tuneli foliowych wykonana 
z białych rur PCV o doskonałych 
parametrach wytrzymałościo-
wych połączonych ze sobą złącz-
kami jest świetną alternatywą dla 
droższych szklarni dostępnych 

na rynku. Szerokie konsultacje 
wśród użytkowników tuneli po-
zwoliły na wprowadzenie produk-
tu dopracowanego technologicz-
nie i jakościowo. Jego konstruk-
cja składa się z rur PVC o średnicy  
32 mm oraz z odpowiednich złą-
czek, trójników i spinek do folii. 
Tak wykonany produkt daje gwa-
rancję, iż będzie odporny na ko-
rozję. Ponadto tunel posiada obu-
stronnie łatwo otwierane drzwi, 
co pozwala na doskonałą cyrku-
lację powietrza w jego wnętrzu. 
Stosowana folia jest 4-sezonowa, 
trójwarstwowa, a przede wszyst-
kim przezroczysta, dzięki czemu 

uprawiane rośliny mają maksymal-
ny dostęp do światła słonecznego. 
Lemar produkuje również niskie 
tunele, doskonałe do wczesnych 
wysiewów, zaopatrzone w folię 
z dziurkami dającą idealne właści-
wości termoregulacyjne. – Ubie-
głoroczny sezon był dobry, choć 
na rynku jest duża konkurencja, 
zwłaszcza cenowa, z którą ciężko 
walczyć. To jest dla naszej bran-
ży lekcja do odrobienia, nie moż-
na walczyć obniżając cenę, to nie 
przynosi nikomu korzyści. Lemar 
to polska rodzinna firma z 27-let-
nią tradycją na rynku. Dla nas waż-
ne jest dostarczanie klientom jak 
najlepszej jakości produktu, któ-
ry spełnia oczekiwania klientów. 
Nasze wieloletnie doświadczenie 
oraz znajomość potrzeb klientów 
pozwalają na dostosowanie ofer-
ty do oczekiwań rynku. Nieustan-
nie doskonalimy oferowany przez 
nas asortyment – mówi Agniesz-
ka Ipnar, specjalista ds. sprzedaży 
i marketingu w firmie Lemar.

Ubiegłoroczny sezon był dobry, choć na rynku jest duża konkurencja, 
zwłaszcza cenowa, z którą ciężko walczyć. To jest dla naszej branży 

lekcja do odrobienia, nie można walczyć obniżając cenę, to nie 
przynosi nikomu korzyści – mówi Agnieszka Ipnar, specjalista  

ds. sprzedaży i marketingu w firmie Lemar

Lemar: tradycja 
i nowoczesność

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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R E K L A M A  

INNOWACYJNY SYSTEM 
DO ODZYSKIWANIA 
WODY DESZCZOWEJ

W tym roku firma Lemar pro-
muje innowacyjny system zago-
spodarowania wody deszczowej. 
Funkcjonalność, oszczędność 
oraz prawie nieograniczona moż-
liwość adaptacji to główne cechy 
tego systemu. Instalacja produk-
tu rozwiąże problem nawadnia-
nia działki lub ogródka. Łatwy 
i tani sposób pozyskiwania wody 
z deszczu „za darmo” umożliwiają 
opatentowane, estetyczne, trwałe, 
bezpieczne w użytkowaniu i ła-
twe w montażu zbieracze wody 
deszczowej Lemar. – System od-
zyskiwania wody deszczowej po-
wstał z myślą o klientach , którzy 
coraz większą uwagę przywiązują 

do rozwiązań ekologicznych. 
W centrach ogrodniczych warto 
mieć jeden model pokazowy, to 
na pewno wpłynie na sprzedaż 
– radzi Agnieszka Ipnar.

NOWE LOGO
Pod koniec ubiegłego roku fir-

ma Lemar postanowiła odświeżyć 
wizerunek i przeprowadziła re-
branding logo. Nowy projekt jest 
prosty, efektowny i przede wszyst-
kim nawiązuje bezpośrednio do 
głównego asortymentu, który fir-
ma produkuje – tuneli foliowych. 
– Oferowane przez nas produkty 
wykonane są zgodnie z najwyższy-
mi standardami i posiadają wszel-
kie niezbędne certyfikaty. Klienci 
mogą być pewni, że tunele foliowe 
Lemar będą doskonale spełniać 

swoją rolę, a przy tym będą zawsze 
bezpieczne i ekologiczne – mówi 
Agnieszka Ipnar.

Ze szczegółową ofertą fir-
my Lemar można zapoznać się na 
stronie: www.tunelefoliowe.pl 

Jak działa zbieracz wody LEMAR?
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Na niezwykle konkuren-
cyjnym rynku, gdzie ce-
na wydaje się jedynym 

argumentem sprzedażowym 
w oczach klienta, świadome de-
cyzje o wprowadzaniu innowacji 
i rozwijaniu całej kategorii teo-
retycznie wydają się niepotrzeb-
ne. Są jednak ogromną szansą na 
wyprzedzanie konkurencji. Do-
skonale zdaje sobie z tego sprawę 

firma Agrimpex, która jako lider 
na rynku agrowłóknin cały czas 
trzyma rękę na pulsie i napędza 
rozwój tej kategorii produktów, 
uważnie słuchając klientów. – Tyl-
ko ten, kto słucha klientów, mo-
że odpowiedzieć na ich zapotrze-
bowania. To strategia biznesowa, 
która przynosi nam sukces – mó-
wi Ireneusz Kraska. 

W tym sezonie firma Agrimpex 
zaproponowała hobbystom agrow-
łókninę z technologią Agro Mari-
na, która w ubiegłym roku podbiła 
rynek profesjonalny.

Agro Marina to jedyna w Polsce 
agrowłóknina, która zapewnia prze-
puszczalność wody od momentu za-
stosowania, nie przygniata roślin 
oraz pozwala na podlewanie bez 
konieczności odkrywania uprawy. 
Agro Marina odpowiada potrzebom 
każdego klienta, który uprawia wa-
rzywa, owoce czy kwiaty. Dzięki za-
stosowaniu technologii woda jest 
przepuszczana od momentu poło-
żenia agrowłókniny, co zapobiega 
zgnieceniu roślin po opadach desz-
czu. Wszystkie inne agrowłókniny 
na początku użytkowania muszą 
się wysezonować – nabrać zdolności 

Kategoria agrowłóknin będzie rozwijała się w kierunku specjalizacji 
produktów, dedykowanych konkretnym warzywom czy roślinom – 
mówi Ireneusz Kraska, manager ds. sprzedaży krajowej Agrimpex. 

W tym sezonie firma Agrimpex wprowadziła do oferty innowacyjną 
agrowłókninę z technologią Agro Marina

podbija rynek
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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Agro Marina 
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przepuszcza-
nia wody. Agrowłók-
nina z technologią Agro Marina 
posiada tę zaletę od momentu 
rozłożenia na uprawach. Jednocze-
śnie, gdy nie ma opadów deszczu, 
użytkownik chcąc podlać rośliny 
oszczędza czas, ponieważ może 
to zrobić nie odkrywając upraw. 
Agrowłóknina z technologią Agro 
Marina na rynku profesjonalnym 
szybko odniosła sukces, ponie-
waż idealnie odpowiada potrze-
bom klientów. – Niektórzy nasi 
odbiorcy w 100 % przeszli na tę 

technologię. O tym, że był to 
przysłowiowy strzał w dziesiąt-

kę, najlepiej świadczą wyniki 
sprzedaży, agrowłóknina 

z technologią Agro Ma-
rina zanotowała sprze-
daż na poziomie 120% 

w porównaniu do innych 
produktów – mówi Ireneusz 

Kraska. – Kategoria agrowłóknin 

będzie rozwijała się w kierunku 
specjalizacji produktów, dedyko-
wanych konkretnym warzywom 
czy roślinom – dodaje.

Agrowłókniny sprzedają się przez 
cały rok, jednak poszczególne ro-
dzaje, jak zimowa, wiosenna czy 
ściółkująca to produkty sezono-
we, dlatego tak ważna jest ich od-
powiednia ekspozycja. 

W tym roku firma Agrimpex 
idzie w kierunku ekologii i propo-
nuje eleganckie, drewniane stojaki. 
– W sprzedaży agrowłóknin warto 
wykorzystać komplementarność 
i ustawić je w pobliżu spójnych to-
warów, m.in. nasion. Nie można też 
zapominać o strefie kas, z naszych 
obserwacji zachowań konsumen-
tów wiemy, że to artykuł impul-
sowy – doradza Ireneusz Kraska.  
– Pomagamy przede wszystkim cen-
trom ogrodniczym w komunikacji 
z klientem. Chcąc zaoszczędzić czas 
sprzedawcom, zaproponowaliśmy 
ekspozytory i opakowania z wszyst-
kimi niezbędnymi informacjami. 
Wprowadziliśmy przejrzyste pikto-
gramy, dzięki którym konsumenci 
w prosty sposób uzyskują wszystkie 
niezbędne informacje – dodaje. 
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Od 40 lat pomagam klien-
tom w  zwiększaniu 
sprzedaży w sklepach. 

Zawsze uważałem, że muzyka jest 
bardzo ważnym i niezbędnym ele-
mentem sprzedaży, który tworzy 
wizerunek marki. Ale być może 
nastał czas na zweryfikowanie tego 
zdania. Rola muzyki w dzisiejszej 

ogłuszające. Podobnie konsumen-
ci czują się niekomfortowo, gdy 
wchodzą do cichych i pustych skle-
pów. Dzięki muzyce detaliści mogą 
stworzyć atmosferę niezbędną do 
zachęcania klientów do przeby-
wania w sklepie i robienia zaku-
pów. Audiomarketing umożliwia 
wywieranie wpływu na klientów 
za pomocą starannie wyselekcjo-
nowanych kompozycji muzycz-
nych, dostosowanych do specyfiki 
danego miejsca, rodzaju oferowa-
nych usług oraz założonych celów. 
Jednak rok 2016 przyniósł zmia-
nę. W Wielkiej Brytanii w jednym 
z popularnych sklepów sieciowych 
ogłoszono nową strategię marke-
tingową, która polega na wyelimi-
nowaniu muzyki.  Czy jest to dobre 
posunięcie – czas pokaże. Ale fak-
tem jest, że istnieje również lob-
by dla cichych restauracji. Konsu-
ment i jego potrzeby cały czas się 
zmieniają i trzeba je bacznie obser-
wować, by za nimi nadążać.

CO MÓWIĄ BADANIA?
W 1982 r. w Nowym Jorku w sek-

torze handlu detalicznego przepro-
wadzono badania na temat wpływu 
muzyki na klientów.  Okazało się 
wówczas, że odtwarzanie spokojnych, 
wolnych utworów powodowało, że 
klienci chętniej i dłużej przebywali 
w sklepie, co wpływało na wzrost 
sprzedaży. Nienachalne i łatwo wpa-
dające w ucho dźwięki wprowadza-
ją nas w dobry nastrój, odprężają 
oraz uprzyjemniają zakupy. Z kolei 
szybka, agresywna muzyka działa-
ła pobudzająco na konsumentów, co 
sprawiało, że poruszali się w sklepie 

Nie od dziś wiadomo, że muzyka ma bardzo duży wpływ na nasze 
emocje. Są piosenki, dzięki którym się uśmiechamy, smucimy i takie, 

które dodają nam energii. Audiomarketing był zawsze uważany za 
niezwykle istotny element wpływający na zwiększenie sprzedaży. 

Jednak 2016 rok przyniósł nowe podejście i poszukiwanie ciszy. Czy 
słusznie? Zobaczymy, na pewno warto to rozważyć

Muzyka jest ciszą?

TEKST: JOHN STANLEY
TŁUMACZENIE: AGNIESZKA IDZIAK
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rzeczywistości sprowadza się do 
likwidacji ciszy. Towarzyszy nam 
ona w domu podczas sprzątania 
lub gotowania, w pracy, w centrach 
handlowych czy w środkach trans-
portu. Stała się tak wszechobecna, 
że przestaliśmy ją zauważać, jednak 
gdy ucichnie, od razu odczuwamy 
jej brak. Milczenie jest dla nas zbyt 



szybciej oraz wkładali do koszyka 
więcej niepotrzebnych produktów.

W 1999 r. przeprowadzono po-
dobne badania w restauracjach. Po-
nownie okazało się, że klienci spę-
dzali więcej czasu i wydawali więk-
sze sumy pieniędzy, gdy słuchali 
wolniejszej muzyki, z kolei szybsze 
tempo utworów zniechęcało ich do 
wejścia do restauracji.

Badania wykazały, że młodsi 
konsumenci spędzają więcej cza-
su na zakupach, gdy muzyka jest 
odtwarzana głośniej, natomiast 

starsi klienci wolą, gdy muzyka 
pozostaje tłem.

POZIOM DECYBELI
Aktualnie nie ma nowych ba-

dań dotyczących wpływu muzyki 
na sprzedaż. Jedno jest pewne – 
konsumenci są dziś bombardowani 
cały czas przez różne dźwięki i co-
raz częściej szukają ciszy.

Poziom decybeli dla normalnej 
rozmowy wynosi 60-65 dB. Długa 
ekspozycja na decybele poziomu 
90-95 dB może uszkodzić ucho 

Zawsze uważałem, że muzyka jest bardzo ważnym i niezbędnym 
elementem sprzedaży, który tworzy wizerunek marki. Ale być 
może nastał czas na zweryfikowanie tego zdania

R E K L A M A  

i powodować utratę słuchu. Nie-
dawne badania przeprowadzone 
w czerwcu 2016 r. w Wielkiej Bryta-
nii przez Charlotte Kemp pokazały 
następujące wyniki co do poziomu 
głośności muzyki w największych 
sklepach:

 � Topshop, Oxford Street 73.8 dB
 � Apple Regent Street 74.3 dB
 � Hunter, Regent Street 72 dB
 � Marks and Spencer 57.9 dB

Być może nadszedł czas, aby po-
myśleć o ciszy. 
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Zaangażowanie całego zespołu w pracę to jeden z filarów 
finansowego sukcesu każdego sklepu. Z najnowszych badań 

Instytutu Gallupa wynika, że aktualnie tylko 17% Polaków w pełni 
angażuje się w wykonywaną pracę. Co zrobić, aby personel dawał 

z siebie to co najlepsze każdego dnia?

Jak motywować 
personel?

TEKST: MARCIN FAJERSKI
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Według danych Insty-
tutu Gallupa wskaź-
nik zawodowego zaan-

gażowania Polaków jest obecnie 
nieznacznie wyższy od światowej 
średniej. Przed nami jednak wciąż 
wiele do zrobienia, ponieważ za-
ledwie 17% mieszkańców nasze-
go kraju daje z siebie 100% normy 
podczas wykonywanych obowiąz-
ków, a ponad 68% personelu na 
swoich stanowiskach zachowuje 
raczej bierną postawę. Co więcej, 
niemal 15% respondentów Insty-
tutu Gallupa w ogóle nie wykazuje 
motywacji do pracy i niekiedy sa-
botuje wysiłki całego zespołu.      

ORGANIZACJA  
TO PODSTAWA

Z najnowszych badań Kantar 
Millward Brown przeprowadzonych 
na zlecenie Sodexo Benefits & Re-
wards Services wynika, że w Polsce 
głównym czynnikiem obniżającym 
poziom zawodowego zaangażowa-
nia jest zła organizacja pracy. Aż 
39% respondentów wskazuje ją jako 
podstawowy powód nieefektywne-
go wykonywania obowiązków. Jak 
temu zaradzić? Przede wszystkim 
należy ustalić zakres kompetencji 
całego zespołu. Po drugie, wydawa-
ne polecenia muszą być proste. Zbyt 
duża ilość informacji wprowadza 
zamęt w pracy personelu. Warto 
też ustalić kolejność realizacji po-
szczególnych zadań.             

PRACA ZESPOŁOWA
Najlepsze wyniki finansowe osią-

gają te zespoły sprzedażowe, które 
dbają o ciągły przepływ informacji. 
Dlatego warto dzielić się z pracowni-
kami ważnymi dla firmy wiadomo-
ściami. Nie będą oni mogli w pełni 
zaangażować się w pracę, jeśli funk-
cjonują w informacyjnej próżni. Stra-
tegia działania i kierunki rozwoju 
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przedsiębiorstwa powinny być 
znane wszystkim sprzedawcom.

Warto co miesiąc organizować 
spotkania zespołowe, aby regu-
larnie informować zatrudnione 
osoby o zrealizowanych celach, 
najbliższych wyzwaniach i pla-
nach. Im więcej pracownicy będą 
wiedzieli o sklepie, tym większy 
będzie ich szacunek do wykony-
wanej pracy. W ten sposób sprze-
dawcy łatwiej zidentyfikują swoją 
rolę w firmie.          

NIEZALEŻNOŚĆ  
POD KONTROLĄ

Warto zachęcać personel do 
samodzielnego rozwiązywania 
bieżących problemów. Przenie-
sienie wybranych kompetencji 
na niższy poziom organizacji 
pracy pozwoli szybciej uporać 
się ze sporą częścią zadań, od 
których zależy funkcjonowanie 
sklepu. Oczywiście lider zespo-
łu musi zapewnić sprzedawcom 
informację zwrotną i potrzebne 
doradztwo.

Warto też poświęcić pracow-
nikom więcej uwagi, aby prze-
dyskutować strategię biznesową 
placówki, nowe akcje promocyjne, 
standardy obsługi i przyszłe cele 
sklepu. Podczas takich spotkań 
należy ich zachęcać do wymiany 
zdań i opinii. Personel, który na 
co dzień ma bezpośredni kontakt 
z klientami, z pewnością będzie 
mógł podzielić się wartościowymi 

spostrzeżeniami i ciekawymi 
pomysłami.

DRZWI I OCZY  
SZEROKO OTWARTE

Ponad 33% polskich pracow-
ników przyznaje, że ich niewiel-
kie zaangażowanie w obowiązki 
wynika z braku motywacji ze 
strony przełożonych. Natural-
nie prawdziwy lider powinien 
trzymać dyscyplinę, ale nie może 
być zimny, zdystansowany, nie-
dostępny lub nieprzyjazny. Praca 
zespołu sprzedawców powinna 
opierać się na wzajemnym zrozu-
mieniu i szacunku, lecz także na 
sympatii i otwartości. Entuzjazm 
w pracy rodzi pozytywne emocje, 
które mają wpływ na poziom za-
dowolenia konsumentów, a im 
większe będzie ich grono, tym 
lepsze wyniki finansowe będzie 
osiągał sklep.         

Pracownicy muszą wiedzieć, że 
drzwi do gabinetu właściciela czy 
kierownika centrum są zawsze 
dla nich otwarte. Sprzedawcy 
dzielący się swoimi pomysłami 
i obawami pomagają firmie roz-
winąć skrzydła.   

ODPOWIEDZIALNY 
BIZNES          

Częstym błędem w zarzą-
dzaniu ekipą sprzedawców jest 
zrzucanie na nich odpowiedzial-
ności za nietrafione pomysły 
i chybione decyzje. Nie wolno jej 

Warto zachęcać personel  do 
samodzielnego rozwiązywania bieżących 
problemów. Przeniesienie wybranych 
kompetencji na niższy poziom organizacji 
pracy pozwoli szybciej uporać się ze sporą 
częścią zadań
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unikać. Lider powinien pozostać 
w oczach pracowników autoryte-
tem i zawsze świecić przykładem, 
nawet jeśli nie jest kryształowo 
doskonały. Wiąże się to z koniecz-
nością przyznawania się do popeł-
nionych błędów, a także przeku-
wania własnych słów i obietnic 
w działania. To najlepszy sposób 
pokazania współpracownikom, 
że odpowiada się za swoje czyny 
i udowodnienia własnej wartości.     

Nie warto natomiast wyciągać 
pochopnych wniosków dotyczących 
pracy personelu bez sprawdzania 
faktów. Przejrzyste relacje oparte 
na zaufaniu i wymianie informacji 
umożliwiają stworzenie odpowied-
nio zmotywowanej, a więc także 
zgranej i sprawnie funkcjonującej 
załogi sprzedawców.      

PRZEKAZANIE STERÓW
Ograniczanie możliwości roz-

woju wg badań Kantar Millward 
Brown jest trzecim ważnym czyn-
nikiem demotywującym pracow-
ników. Co zrobić, aby sprzedawcy 
mogli osiągnąć pełnię swoich moż-
liwości? Przede wszystkim należy 
pamiętać, że liderzy nie boją się 

angażować ludzi do najtrudniej-
szych zadań i poszerzać ich kom-
petencji. Niech pracownicy czują, 
że mają udziały w firmie i realny 
wpływ na jej wyniki finansowe, 
a więc i na własne zarobki.

Nie wolno jednak zostawiać pra-
cowników bez wsparcia. Stwier-
dzenie „To nie mój problem” lepiej 
zastąpić słowami „Mamy problem, 
więc zastanówmy się, co możemy 
zrobić”. Warto też pomagać sprze-
dawcom przy codziennych czynno-
ściach, np. przy rozładunku towaru. 
To buduje morale zespołu. Podczas 
walki dowódca okrętu zawsze stoi 
na burcie, a nie siedzi w kajucie.         

BEZCENNY CZAS
Podnoszenie kwalifikacji perso-

nelu powinno obejmować również 
szkolenia, nie tylko produktowe, 
ale także sprzedażowe. Kompe-
tencje miękkie odgrywają bowiem 
coraz ważniejszą rolę w handlu. 
Warto też wysyłać pracowników 
na wydarzenia branżowe. Właści-
ciele najlepszych firm chętnie in-
westują czas i pieniądze w sprze-
dawców wiedząc, że poniesione 
koszty zwrócą im się z nawiązką.  

LEPSZE WARUNKI
Dla ponad 38% pracowników 

w Polsce zbyt niskie wynagrodze-
nie podstawowe przyczynia się do 
obniżenia motywacji zawodowej. 
W rankingu czynników demo-
tywujących wysoko znajdują się 
również nieatrakcyjne dodatkowe 
formy wynagradzania personelu 
lub ich całkowity brak.

Nie ma wątpliwości, że każde-
mu osiągniętemu celowi powinna 
towarzyszyć premia, a awansowi 
– podwyżka. Często natomiast 
zapomina się o dodatkowych bo-
nusach. W Wielkiej Brytanii we-
wnętrzne rabaty rzędu 25% na 
zakupy w sklepach stanowią obec-
nie normę. Praktykuje się również 
wręczanie pracowniczych vouche-
rów. Wypróbowane produkty zde-
cydowanie łatwiej bowiem pole-
cać klientom.       

Warto też zacieśniać relacje z ze-
społem sprzedawców, np. spędza-
jąc z nimi czas, ale też wręczając 
im prezenty przy okazji urodzin. 
To zdecydowanie pomaga budo-
wać lojalność i zaufanie. 

DOBRA PŁACA I PRACA
Ogólnie opinia o tym, że polscy 

pracownicy dobrze wykonują swo-
je obowiązki i generalnie angażu-
ją się w realizację celów firmy nie 
jest przesadzona. Trzeba jednak 
brać pod uwagę fakt, że zarówno 
płace, jak atmosfera, kultura pra-
cy i inne czynniki pozafinansowe 
mają znaczący wpływ na efektyw-
ność zatrudnionych osób. 

Odpowiednio wynagradzani 
i zmotywowani sprzedawcy są 
niezbędnym warunkiem funkcjo-
nowania sklepu. Umożliwienie im 
rozwoju powinno leżeć w interesie 
wszystkich detalistów, którym za-
leży na osiąganiu coraz lepszych 
dochodów. 





Konferencja organizowa-
na jest corocznie przez 
A mer ica n S eed Tra de 

Association (ASTA), jedną z naj-
starszych organizacji handlo-
wych w USA, założoną w 1883 r.,  
skupiającą ponad 700 firm zaj-
mujących się produkcją i dys-
trybucją materiału nasienne-
go. Tegoroczna, już 56. edycja 
Vegetable & Flower Seed Conference 
odbyła się w Orlando i była rekor-
dowa pod względem frekwen-
cji – przyjechało na nią ponad 
900 przedstawicieli branży na-
siennej z 340 firm, z 31 krajów. 
O najważniejszych trendach na 
rynku nasiennym, a także han-
dlowych korzyściach z udziału 
w konferencji rozmawiamy z dr. 
inż. Wiesławem Legutko, preze-
sem zarządu firmy W. Legutko

Jakie znaczenie dla fi rmy  
W. Legutko ma udział w takich wy-
darzeniach? Czy pomaga nawią-
zywać nowe relacje handlowe? 

Jesteśmy pierwszą firmą na-
sienną nie tylko z Polski, ale także 
z całego regionu Europy Środkowo-
Wschodniej, która uczestniczyła 
w Vegetable & Flower Seed Conference. 
Jeździmy tam w celach bizneso-
wych – szukamy nie tylko nowych 

rynków zbytu, ale też nowych pro-
ducentów nasion, mimo że już te-
raz produkujemy nasiona na pięciu 
kontynentach. 

Pierwszy raz uczestniczyliśmy 
w tym branżowym spotkaniu dwa 
lata temu – zawarte wtedy kontak-
ty bardzo szybko zaprocentowa-
ły. Znacznie zwiększyła się nasza 
sprzedaż do USA. Możliwości na 
tym rynku są ogromne – sprze-
dajemy tam nasiona warzyw, ziół 
i roślin ozdobnych. Te ostatnie 
głównie do wysiewu oraz do zało-
żeń naturalistycznych np. wzdłuż 
autostrad. Dynamicznie rozwija się 
też nasz handel z firmami oferują-
cymi nasiona w torebkach – skala 
ich działalności jest bardzo duża. 

Poza oficjalną częścią meryto-
ryczną na konferencji najważ-
niejsze są zapewne rozmowy 
handlowe? 

Jak najbardziej, w naszym przy-
padku to były trzy dni wypełnione 
wcześniej umówionymi spotkania-
mi bilateralnymi. Odbyliśmy kil-
kadziesiąt takich rozmów, jedna 
trwa zwykle ok. 30 min. To bardzo 
intensywnie spędzony czas – praca 
od 8 rano do 6 wieczorem. 

Aby w pełni czerpać korzyści 
z uczestniczenia w takiej konfe-
rencji, trzeba mieć nie tylko jasno 
określone cele, ale też bardzo szero-
ki asortyment – firma W. Legutko 
może się pochwalić jedną z najbogat-
szych ofert w całej Europie. Trzeba 
również znać i spełniać wymagania 
klientów z różnych krajów, posiadać 
odpowiednie świadectwa fitosanitar-
ne i jakościowe dla sprzedawanych 

Jedyną polską firmą nasienną, która pod koniec stycznia uczestniczyła 
w Orlando w ASTA Vegetable & Flower Seed Conference była firma  

W. Legutko. Jakie będą handlowe rezultaty wizyty w USA?

Firma W. Legutko 
podbija USA 

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI 

Jesteśmy pierwszą firmą nasienną nie tylko z Polski, ale 
także z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, która 
uczestniczyła w Vegetable & Flower Seed Conference. 
Jeździmy tam w celach biznesowych – szukamy nie tylko 
nowych rynków zbytu, ale też nowych producentów nasion, 
mimo że już teraz produkujemy nasiona na pięciu kontynentach

108 WARTO WIEDZIEĆ



R E K L A M A  

nasion, gdyż np. każdy stan USA 
ma odmienną listę niepożądanych 
patogenów. Nasz materiał siewny 
cieszy się już na świecie renomą, 
a firma W. Legutko jest rozpozna-
walna i ceniona, co skutkuje coraz 
większą sprzedażą nasion zagra-
nicą. W ubiegłym roku zanotowa-
liśmy największy w historii naszej 
firmy wzrost eksportu – o 40%. 
Chciałbym ten poziom utrzymać 
także w tym roku.

Jakie były najważniejsze kwe-
stie poruszane na konferencji 
oraz wnioski płynące z dyskusji? 

Na konferencji można było za-
uważyć kilka interesujących ten-
dencji handlowych, ważnych także 
dla polskiego rynku nasiennego. 
Coraz większy udział w obrocie 

mają nasiona ekologiczne – to 
bardzo znaczący trend przekłada-
jący się na duże wzrosty sprzeda-
ży. Coraz większą popularnością 
cieszą się także nasiona na kiełki 
oraz nasiona warzyw na baby leaf 
– młode listki. Bardzo obiecujący 
rynek z dużym potencjałem to na-
siona ziół, których jesteśmy jed-
nym z największych producentów 
w Europie. Natomiast w sprzedaży 
nasion roślin ozdobnych można 
zauważyć trend powrotu do natu-
ry. Popularne stają się mieszanki 
nasion kolorowo kwitnących, ro-
dzimych gatunków roślin ozdob-
nych, przystosowanych do lokal-
nych warunków klimatycznych. 

Czy w przyszłym roku, pod ko-
niec stycznia w San Diego, firma 

W. Legutko też będzie uczestni-
czyć w ASTA Conference?

Jako firma działająca na ryn-
ku globalnym regularnie uczest-
niczymy we wszystkich istotnych 
wydarzeniach w branży na świe-
cie. W konferencji w Stanach bę-
dziemy brać udział co dwa lata. 
Obok Światowego Kongresu 
Nasiennego organizowanego przez 
International Seed Federation 
w którym bierzemy udział od  
2004 roku, uczestniczymy w regio-
nalnych branżowych spotkaniach 
organizowanych przez stowarzy-
szenia nasienne z różnych konty-
nentów m.in. Asia and Pacific Seed 
Association (APSA) czy African Seed 
Trade Association (AFSTA), więc – 
niestety – nie możemy być wszę-
dzie co roku.  
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ZAKUP BŁYSKAWICZNY
Z roku na rok klienci są coraz 

bardziej niecierpliwi. Chcą kupo-
wać coraz więcej, jednak przy tym 
maleje również ich tolerancja dla 
czasu dostawy. Towar ma przyjść 
do konsumenta „na wczoraj” – im 
krótszy czas oczekiwania, tym lepiej. 
Kupujący coraz częściej kierują się 
hasłem „IWWIWWIWI”, które po 
rozwinięciu brzmi: „I Want What 
I Want When I Want It”. Gigant 
sprzedaży, firma Amazon, propo-
nuje już dostawę do kilku godzin po 
dokonaniu zakupów czy dostarcza-
nie towarów do klienta za pomocą 
drona. Podobnych rozwiązań nie 

ma jeszcze w branży ogrodniczej, 
jednakże błyskawiczna dostawa jest 
podstawą udanej sprzedaży roślin. 
Podobnie sprawa wygląda z resztą 
asortymentu – musi być szeroki, 
a sprzedawca powinien oferować 
dostarczenie towaru do domu w jak 
najkrótszym czasie. 

UROK AUTENTYZMU
Kolejnym tegorocznym trendem, 

rodem z Japonii, jest autentyczność. 
Klienci znudzeni podsuwanymi im 
przez specjalistów od marketin-
gu wzorcami postanowili zwró-
cić się w stronę autentyzmu. Jeśli 
konsument decyduje się na zakup 

jedzenia, to częściej wybiera żyw-
ność ekologiczną, z małych, lokal-
nych upraw, od niezależnych produ-
centów. Chodzi przede wszystkim 
o to, aby produkt był czysty, bez 
udziału chemicznych wzmacniaczy 
i konserwantów. Wgniecione jabł-
ko będzie w obecnym sezonie dużo 
bardziej poszukiwane niż takie bez 
skaz. Z kolei w branży ogrodniczej 
klienci będą poszukiwać naturalnych 
środków ochrony roślin, nawozów 
z jak najmniejszą ilością dodatków 
nienaturalnych. Ekologia – to ha-
sło będzie przyświecać tegorocz-
nym zakupom. 

SENIOR – WYZWANIE?
Im człowiek starszy, tym więcej 

potrzebuje rozwiązań, które uła-
twią mu pracę. Z pomocą przycho-
dzą producenci, wprowadzający na 
rynek coraz to nowe produkty ma-
jące zaspokoić te potrzeby – kupu-
jący powyżej 50. i 65. roku życia to 
klienci wymagający. Posiadają dużą 
wiedzę i spory zapas czasu, dzięki 
czemu mają możliwość szczegóło-
wego poznania oferty, jak i dbania 
o swój ogród. Klienci seniorzy są 
także przywiązani do określonych 
marek. Do jakości produktów przy-
kładają znacznie większą wagę niż 
młodsze osoby. To sprawia, że starsi 
klienci, pomimo doskonałej znajo-
mości ofert, zniżek i promocji, pod-
czas robienia zakupów nie kierują 
się wyłącznie promocją. Sprawdzo-
ne wyroby, ich wysoka jakość, przy-
wiązanie do marki – to ważne dla 
seniora czynniki zakupowe. Jak 
zatem będzie wyglądała przyszłość 
w sprzedaży? Poza wprowadzaniem 
do oferty innowacyjnych rozwiązań, 
placówki powinny także zapewnić 
komunikatywną obsługę. Seniorzy 
to klienci, którzy bardzo często czu-
ją się osamotnieni, nie mają z kim 
porozmawiać o swoich sprawach, 

Każdy sezon przynosi zmiany. Konsumenci dobrze wiedzą, czego 
chcą. Producenci stoją przed niemałym wyzwaniem – muszą sprostać 

nie tylko wymaganiom klientów, ale także rosnącej presji ze strony 
konkurencji. Do wyścigu o ich serce łatwo dołączyć, trudno utrzymać 

wiodącą pozycję, a najłatwiej – odpaść. Z jakimi trendami muszą 
zmierzyć się zatem producenci?

Trzymaj rękę 
na pulsie

TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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problemach i zainteresowaniach. 
Dla sprzedawcy bardzo istotna bę-
dzie zatem cierpliwość, poświęcanie 
całej swojej uwagi osobie starszej 
oraz zdobycie jej przyjaźni – rów-
nież w tym wypadku zaufanie jest 
jednym z kluczowych składników 
marketingowych. Taki ekspedient 
powinien umieć spojrzeć na świat 
jej oczami i dobrze rozpoznać po-
trzeby. Poza tym, placówki będą 
walczyć o klientów z tej grupy wie-
kowej i, poza obsługą, zapewniać im 
także pakiet usług dodatkowych, jak 
catering bądź rozrywki. Producen-
ci w pojedynku o seniora powinni 
uwzględnić szereg ułatwień. Po-
większona czcionka na etykietach 
czy bardziej czytelne opakowania 
produktów na pewno zostaną ode-
brane pozytywnie.

TRENING KONSUMENCKI
Do określonych marek i produk-

tów przyzwyczajani są coraz młodsi 
klienci. Badania wskazują, że w grupie 
między 3. a 11. rokiem życia aż 77% 
dzieci wybiera określone produkty. 
Trend ma tendencję wzrostową. Już 
od 3-4 roku życia najmłodsi podej-
mują pierwsze świadome decyzje 
zakupowe. Nie można zapominać, 
że to oni wkrótce staną się w pełni 
świadomymi konsumentami i klien-
tami określonych sklepów. Szwedzka 
spółka IKEA wprowadza innowacyj-
ne rozwiązania dla najmłodszych. 
Działy mebli dziecięcych urządzone 
są według ściśle określonego syste-
mu. Dzieci mają możliwość zabawy 
w zaaranżowanych meblami IKEA 
pomieszczeniach, które są dodatkowo 
pełne ukrytych detali, widocznych 

R E K L A M A  

✔ 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

i dostępnych tylko i wyłącznie dla 
nich. W restauracji szwedzkiego 
sklepu najmłodsi otrzymują zestawy 
skomponowane specjalnie dla nich, 
na terenie większości placówek znaj-
dują się także rozbudowane place 
zabaw, zapewniające im bezpiecz-
nie i produktywnie spędzony czas, 
a ich rodzicom – spokojne zakupy.

Oprócz spersonalizowanych ofert 
dla dzieci, należy także wspomnieć 
o Internecie i potędze mediów spo-
łecznościowych. Obecnie wiele ak-
cji marketingowych prowadzonych 
jest właśnie w świecie wirtualnym, 
a młodzi ludzie potrafią obsługiwać 
smartfony i komputery nierzadko 
lepiej niż ich rodzice. Internetowy 
PR, sprzedaż w sieci – to definiuje 
pokolenie Millenialsów oraz kolejne, 
coraz młodsze pokolenia. 
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Z łota Strelicja to nagroda 
branży ogrodniczej przy-
znawana przez jej przedsta-

wicieli. Podczas VI Forum Branży 
Ogrodniczej już po raz drugi zostały 
wręczone te wyjątkowe wyróżnie-
nia. Laureatów 2016 wybrało jury 
składające się z ubiegłorocznych 
zwycięzców oraz redakcji „Biznesu 
Ogrodniczego”. Nagrodzone firmy 
swoją postawą, podejściem do pro-
wadzenia biznesu wyznaczały kie-
runki godne naśladowania dla in-
nych. – Złota Strelicja to bardzo do-
bra inicjatywa, która zmotywowała 
nas do jeszcze bardziej wytężonych 

działań, dała nam siłę do podejmo-
wania kolejnych wyzwań. Byłam 
zaskoczona, dumna i ogromnie się 
wzruszyłam, gdy dowiedziałam się, 
że nasze starania zostały zauważo-
ne i co więcej docenione – mówi 
Grażyna Majewska, właścicielka 
Centrum Ogrodniczego Majewscy,  

EKOMAJEWSCY 
Złotą Strelicję otrzymało Cen-

trum Ogrodnicze Majewski za dy-
wersyfikację działań sprzedażowo-
-promocyjnych i stworzenie działu 
EkoMajewscy. Właściciele centrum 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

klientów w grudniu 2015 r. otworzyli 
dział ze zdrową żywnością i produk-
tami ekologicznymi zajmujący po-
wierzchnię ok. 90 m2. Klienci mogą 
wybierać spośród 1,5 tys. indeksów. 
Dział ekologiczny EkoMajewscy 
to inicjatywa propagująca zdrową 
żywność, a także wskazująca drogę 
rozwoju, którą podążać mogą centra 

Złota Strelicja to bardzo dobra inicjatywa, która zmotywowała 
nas do jeszcze bardziej wytężonych działań, dała nam siłę do 
podejmowania kolejnych wyzwań – mówi Grażyna Majewska, 

właścicielka Centrum Ogrodniczego Majewscy, laureatka 
Złotej Strelicji 2016, nagrody specjalnej przyznanej przez „Biznes 

Ogrodniczy” od dwóch lat 

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Złota Strelicja 
EkoMajewscy
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ogrodnicze, by stać się placówka-
mi całorocznymi. 

Luka na lokalnym rynku spo-
wodowała, że właściciele centrum 
postanowili zaryzykować. – Pomysł 
powstał zupełnie naturalnie, z po-
trzeby. Sami zaczęliśmy kupować 
produkty ekologiczne. Poszukując 
ich w Legnicy zauważyliśmy, że na 
lokalnym rynku nie ma dobrze 
zaopatrzonego sklepu. Koncepcja 
powstała więc na bazie naszych 
doświadczeń. Jak to zwykle bywa, 
pomysł dojrzewał, aż padł na po-
datny grunt. Bardzo pomaga mi 
syn Bartosz, dzięki któremu ten 
dział zyskał realny kształt – opo-
wiada Grażyna Majewska.

W nowo otwartym dziale Eko-
Majewscy klienci znajdą m.in.: 
soki, herbaty, kawy, kasze, mąki, 
ryże, dżemy, miody oraz słodycze. 

Ofertę uzupełniają podstawowe 
zioła lecznicze. Klienci mogą wy-
bierać spośród 1500 indeksów. – 
W tej chwili można u nas kupić 
pasty do zębów, szampony, oleje 
kosmetyczne. Chcemy włączyć do 
oferty warzywa i owoce, a w przy-
szłości także nabiał i mięsa – mówi 
Grażyna Majewska. – Nabywcy 
oczekują produktów z małych, 
lokalnych gospodarstw. Chcą jeść 
coraz zdrowiej i bardziej świado-
mie – dodaje.

JAK CIĘ WIDZĄ…
Właściciele nie zapomnieli, że 

doskonale zbudowana oferta nie 
wystarczy. Wystrój sklepu jest 
„cichym sprzedawcą”, ponieważ 
to pierwszy i najważniejszy ko-
munikat, który trafia do zmy-
słów klienta. Ocena atrakcyjno-
ści dokonywana jest niemal au-
tomatycznie, na pierwszy rzut 
oka. Dlatego odpowiednia aran-
żacja decyduje o efektywności 
sprzedaży, a przede wszystkim 
o zainteresowaniu klienta. Dział 
ekologiczny EkoMajewscy jest 
wspaniale zaaranżowany. Nie-
zwykle atrakcyjny i spójny visual 
merchandising – bielone skrzyn-
ki paletowe, regały, piękne szafy 
powodują, że w tym miejscu chce 
się przebywać. Przede wszystkim 
cała przestrzeń jest niezwykle es-
tetyczna, wystrój potwierdza, że 
w tym miejscu sprzedawane są 
produkty EKO. 

Byłam zaskoczona, dumna i ogromnie 
się wzruszyłam, gdy dowiedziałam się, 
że nasze starania zostały zauważone 
i co więcej docenione – mówi Grażyna 
Majewska, właścicielka Centrum 
Ogrodniczego Majewscy



Najnowszy opatentowany przez firmę Briggs & 
Stratton system Mow N’ Stow® pozwala na unika-

towy sposób przechowywania kosiarki z silnikiem spa-
linowym – w pozycji pionowej. Jest to obecnie jedyny 

silnik spalinowy na rynku, który na to pozwala bez ryzyka 
wycieków oleju lub paliwa. Nowe silniki Briggs & Stratton 
z opcją Mow N’ Stow® posiadają specjalnie zaprojekto-
wane zbiorniki paliwa oraz zupełnie od podstaw zaprojek-
towany nowy ,,niedławiący się” gaźnik. Cały silnik cha-
rakteryzuje się również udoskonalonymi uszczelnieniami. 
Dzięki systemowi Mow N’ Stow® kosiarka zajmie o ponad 
70% mniej miejsca niż do tej pory. Ponadto można ją 
łatwiej transportować, czyścić i serwisować – bez 
wycieków i bez problemów. 

Briggs&Stratton Corporation 
ul. Tramwajowa 5/26, 76-200 Słupsk

www.jakwybrackosiarke.pl

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

W marcu certyfikat Top Innowacja został przyznany firmie 
Briggs & Stratton za system Mow N’ Stow®

Gratulujemy!

POLECAMY NOWOS ́  CI
WYRÓZ ̇  NIAMY INNOWACJE!

System Mow N’ Stow®
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NASIONA:  
SAŁATA 'CRIMSON'

Średnio wczesna odmiana sałaty typu ‘Lol-
lo Bionda’ (60-70 dni), odporna na wybija-

nie w pędy kwiatostanowe, liście czerwona-
we, kędzierzawe, doskonałe do dekoracji 

dań i sałatek. Odmiana polecana do uprawy 
całorocznej.

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

www.nasiona.pl

NASIONA: POMIDOR ‘PORANEK’
Odmiana wczesna, o owocach kulistych, lekko spłasz-
czonych, o masie 60-80 g, niepękających; tolerancyj-
na wobec zarazy ziemniaka oraz niskiej temperatury. 
Polecana do uprawy z siewu wprost do gruntu w poło-
wie maja.

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

www.nasiona.pl

NASIONA OTOCZKOWANE 
Z NATURALNYM BIOSTYMULATOREM 
WZROSTU NANO-GRO
Innowacyjny produkt PlantiCo, pierwszy na rynku. Otocz-
ka nasion jest w 100% naturalna i rozpuszczalna w wodzie. 
Umieszczenie w otoczce naturalnego biostymulatora wzro-
stu Nano-gro zadecydowało o innowacyjności produk-
tu. Działanie Nano-gro polega na wywołaniu warunków 
stresogennych. Uruchamia się wtedy mechanizm obronny 
roślin, powodujący zwiększenie energii kiełkowania i od-
porności na choroby, wpływa także na intensywny wzrost 
i lepszy plon. Nasiona otoczkowane to łatwy i dokładny 
wysiew, równomierne wschody. Seria liczy 11 pozycji z od-
mianami własnymi PlantiCo.

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

www.plantico.pl

CEBULA ‘SOPLICA’
Odmiana średnio późna. Cebule wyrównane 

o wydłużonym kształcie. Odmiana wyróżnia się 
wysoką jakością cebul i plennością. Łuska żół-

ta, dobrze przylegająca. Miąższ biały i twardy. 
Polecana zarówno do bezpośredniego spoży-

cia, jak i przechowywania.

SPÓJNIA
Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

www.nasiona-warzyw.pl

MIZUNA –  
JAPOŃSKA MUSZTARDA
Jednoroczna, łatwa w uprawie roślina do wysiewu 
w polu i na balkonie, wiosną i jesienią (preferuje chłod-
niejsze dni i wilgotne podłoże). Wytrzymuje przymrozki 
do -5 °C. Część użytkową stanowią dekoracyjne liście, 
kwiaty oraz całe rośliny. Zawiera dużo witamin i składni-
ków mineralnych.

Torseed
ul. Żółkiewskiego 35; 87-100 Toruń

www.torseed.pl

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 ten-
dencji do zielenienia oraz przebarwień antocyjanowych. 
Polecana jest do pędzenia, czyli uprawy pod osłonami 
w celu uzyskania bardzo wczesnej marchwi do sprzedaży 
w pęczkach oraz do uprawy wiosennej w gruncie. Korze-
nie tej odmiany polecane są do bezpośredniego spożycia 
oraz przygotowywania pierwszych letnich surówek, soków 
i innych potraw.

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

www.sklepwerbena.pl

PIETRUSZKA ‘KONIKA’
Odmiana pietruszki korzeniowej, średnio wczesna 
o okresie wegetacji 140-150 dni (od wysiewu). Po-
lecana jest do uprawy na zbiór latem wraz z nacią 
oraz na zbiór jesienny do krótkiego przechowywa-
nia. Tworzy korzenie gładkie, białe, stożkowate, 
o średniej długości 12-15 cm. Korzenie tej odmiany 
polecane są do bezpośredniego spożycia.

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

www.sklepwerbena.pl

KOPER OGRODOWY 
SZMARAGD

Odmiana o wysokiej zawartości olejków ete-
rycznych, dająca wysoki plon zielonej masy. 

Przeznaczona do zbioru na zielono, do suszenia 
i mrożenia.

Roltico
Nochowo, ul. Wiejska 43, 63-100 Śrem

www.roltico.pl

NASIONA NA KIEŁKI –  
MIESZANKA PIKANTNA

Kiełki zawierają wszelkiego rodzaju witaminy, nienasyco-
ne kwasy tłuszczowe, makro- i mikroelementy, enzymy, 

białka oraz łatwo przyswajalne węglowodany. Oso-
by, które jedzą kiełki, mają zdrowsze serce, skórę, nerwy 

i mózg, obniża się im również poziom cholesterolu we krwi. 
Kiełki najlepiej jest jeść od razu, pozostałe możemy prze-

chowywać w lodówce do ok. 7 dni. Przed umieszczeniem 
w lodówce kiełki dokładnie osuszamy. Niezbędne składni-

ki dla Twojego organizmu!

Roltico
Nochowo, ul. Wiejska 43, 63-100 Śrem

www.roltico.pl
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NAWÓZ DO STORCZYKÓW 
NA OKRES KWITNIENIA
Nowoczesny, specjalistyczny nawóz do wszyst-
kich gatunków storczyków przeznaczony do 
stosowania w fazie ich kwitnienia. Odpowied-
nio dobrany skład przyspiesza rozwój pąków 
kwiatowych, zapewnia kwiatom zdrowy wy-
gląd i intensywną barwę.

BROS
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl

NAWÓZ DO RODODENDRONÓW, 
AZALII, WRZOSÓW, BORÓWEK 
I HORTENSJI Z MIKORYZĄ
Sypki, mineralny, wolno działający nawóz z mikoryzą 
do rododendronów, azalii, wrzosów, borówek i hor-
tensji. Nawóz o specjalnie skomponowanym składzie 
do roślin o płytkim systemie korzeniowym w wygodnej 
torbie ze struną. Rezultat stosowania to zdrowe rośliny 
o pięknym i bujnym kwitnieniu. Stosowanie: 
2 razy w sezonie.

Kozielski
Dańków 52, 96-230 Biała Rawska

www.zielonydom.pl

NAWÓZ MINERALNY NA 
TRAWNIK ZACHWASZCZONY
Formuła składników pokarmowych sprawia, że 
nawóz ten polecany jest szczególnie do nawo-

żenia trawników zniszczonych i podatnych na 
krzewienie się chwastów. Odpowiednie pro-
porcje azotu korzystnie wpływają na wzrost 

i krzewienie się roślin, co powoduje, że wypie-
rają one niepożądane w trawniku chwasty. Za-
wartość wapnia ma działanie odkwaszające. 

Nawóz WE.

Planta
ul. Wyszyńskiego 16A; 33-100 Tarnów

www.planta.pl

VILA CRYSTAL  
NAWÓZ NA KWITNIENIE

Do wszystkich roślin domowych i ogrodowych. 
Najwyższej jakości skandynawski wieloskładni-
kowy nawóz krystaliczny do nawożenia wszyst-
kich roślin kwitnących w uprawach doniczko-

wych, ogrodowych i balkonowych. Zawiera 
szybko przyswajalne przez rośliny formy mi-

kroelementów, zabezpieczając ich potrzeby 
w okresie kwitnienia. Duża zawartość potasu za-
pewnia zawiązywanie mocnych i zdrowych pą-
ków oraz obfite kwitnienie wszystkich gatunków. 
Nawóz wpływa też na intensywną barwę kwia-
tów oraz przedłuża okres ich kwitnienia. Wydaj-

ność z opakowania: 200 l roztworu.

Vila
ul. Górnośląska 4e; 70-664 Szczecin

vila-nawozy.pl

BIO FLORIN BALKON
BIO FLORIN BALKON to wieloskładnikowy na-
wóz mineralny do roślin ozdobnych uprawia-
nych w pojemnikach na balkonach, tarasach, 
w oranżeriach i ogrodach. Zrównoważony 
skład nawozu zwiększa przyrost masy zielonej, 
wzmacnia system korzeniowy, przeciwdziała 
chlorozie oraz intensyfikuje i wydłuża kwitnie-
nie roślin.

TROPICAL Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25; 41-507 Chorzów

www.tropical.pl

KOMPOST OGRODOWY
Środek poprawiający właściwości gleby. Pro-
dukt powstaje w kontrolowanym procesie kom-
postowania liści, trawy i gałęzi. Jest bardzo 
bogaty w próchnicę i pożyteczną dla roślin 
mikroflorę. Opakowanie wyróżnia wykonanie 
z ogromną dbałością o szczegóły, w bardzo 
wysokim standardzie. Pojemność: 35 l.

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY
ul. Kasprzykiewicza 34, 05-200 Leśniakowizna

www.krajewscy.pl

PODŁOŻE BIOAKTYWNE 
BIOPULS 20 L

 W 100% naturalne podłoże, wzbogacone 
nawozem BioPuls na bazie pożytecznych 
mikroorganizmów glebowych polskiego 

pochodzenia. Idealne do uprawy warzyw 
i ziół w przydomowych warzywniakach.

Ark-Pol
ul. Dorohucza 53; 21-044 Trawniki

www.ark-pol.pl

FLOROVIT PRO NATURA 
KOMPOST GRANULOWANY

Gotowy do użycia 100% organiczny nawóz po-
chodzenia roślinnego. Wygodna alternatywa 

dla wszystkich, którzy nie mają własnego kom-
postu, a potrzebują wzbogacić i użyźnić glebę 

pod uprawami.

GRUPA INCO
ul. Wspólna 25; 00-519 Warszawa

www.florovit.pl
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WORECZEK NA MOLE  
KWIAT POMARAŃCZY

Woreczek o zapachu kwiatu pomarańczy z do-
datkiem substancji aktywnej skutecznie zwal-

czającej mole. Chroni ubrania z wełny i włókien 
mieszanych oraz wypełnia wnętrze przyjem-

nym aromatem. Zabezpiecza szafę o pojemno-
ści 1 m3 aż do 6 miesięcy.

BROS
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl

PREPARAT SUMIN FINISHER
Naturalny preparat działający kontaktowo, 
zwalczający glony, mchy i wątrobowce po-
włoką działającą czysto fizycznie. Efekty są 
widoczne po kilku dniach od zastosowania. 

Produkt bezbarwny, nie pozostawia śladów na 
powierzchniach z wyłączeniem ceramiki i szkła. 

Do stosowania w szkółkach, terenach zieleni 
i ogrodach. Pojemność: 200 i 500 ml.

SUMIN
Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo

www.sumin.com.pl

AGROWŁÓKNINA Z TECHNOLOGIĄ 
AGRO-MARINA
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA AGRO-MARINA

Fenomen technologii polega na natych-
miastowej przepuszczalności wody, dzięki 
czemu roślina nie jest przygniatana przez 
materiał. Technologia Agro-Marina pozwala 
na podlewanie zaraz po posadzeniu. Bardzo 
lekkie okrycie roślin, nie niszczy upraw i w ża-
den sposób ich nie obciąża. Agrow-
łóknina z technologią Agro-Marina 
nie krępuje wzrostu i rozwoju mło-
dych roślin.

Agrimpex
ul. Zwierzyniecka 2, 37-500 Jarosław

www.agrimpex.pl

PIKOWNIK RAMP
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa umożliwia łatwą 
i przyjemną pracę w gruncie. Ergonomicz-
ny kształt zapewnia stabilny uchwyt oraz 
wygodę i komfort pracy. To kolejne narzę-
dzie ze znanej i cenionej przez użytkowni-
ków linii narzędzi RAMP MASTER GARDEN.

RAMP
ul. Jugosłowiańska 25A; 92-720 Łódź

www.ramp.pl

OBORNIK GRANULOWANY
Obornik bydlęcy jest nawozem naturalnym, zawie-
rającym niezbędne w żywieniu roślin składniki po-
karmowe. Wolny od nasion chwastów i szkodliwych 
patogenów. Stosując obornik zwiększamy zawar-
tość próchnicy w glebie, poprawiamy jej żyzność 
oraz urodzajność. Przeznaczony do stosowania pod 
wszystkie rośliny uprawne. Dostępne opakowania:  
2 / 4 / 8 i 25 kg.

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

www.nawozyogrodnicze.pl

KOI & GOLDFISH SPIRULINA STICKS
KOI & GOLDFISH SPIRULINA STICKS to pokarm w postaci 
pływających pałeczek z dużym udziałem składników ro-
ślinnych i dodatkiem spiruliny dla wszystkich ozdobnych 
ryb karpiowatych hodowanych w oczku wodnym. Dzięki 
specjalnej strukturze pałeczek pokarm nie tonie. Zawiera 
podwyższoną ilość błonnika, niezbędnego dla prawidło-
wego przebiegu procesów trawienia oraz dodatek spi-
ruliny cennych glonów, które są źródłem między innymi 
substancji wspierających odporność.

TROPICAL Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25; 41-507 Chorzów

www.tropical.pl

UŻYŹNIACZPRO 100% NATURALNY 
– PŁYNNY WARZYWA I OWOCE
Bogaty w składniki odżywcze i mikroorganizmy 
wyciąg z biohumusu pochodzącego z hodowli 
dżdżownic kalifornijskich. Idealny dla roślin o wysokim 
zapotrzebowaniu na składniki odżywcze. W 100% 
naturalny, co znakomicie wpływa na wzrost, kondycję 
i zdrowie roślin. Organiczny środek poprawiający 
właściwości gleby przez stymulowanie jej aktywności 
mikrobiologicznej. Dostarcza niezbędnych składników 
odżywczych przyjmowanych przez rośliny natychmiast 
po podaniu.

ROLIMPEX
ul. Lubawska 7; 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl BIOCHRON-LEP NA MUCHY
Skuteczny na muchy i inne owady latające. 

Bezpieczny dla otoczenia, praktyczny w użyciu 
i estetyczny.

PPH EKODARPOL
ul. Grunwaldzka 20; 74-400 Dębno

www.ekodarpol.pl

BIOCHRON  
MOTYLEK LEPOWY
Wabi i wyłapuje szkodniki roślin. Praktyczny 
w użyciu i estetyczny.

PPH EKODARPOL
ul. Grunwaldzka 20; 74-400 Dębno

www.ekodarpol.pl
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SIATKA NA GLONY ALGAE NET
Marka Tetra wprowadzi na rynek siatkę na glo-
ny, zaprojektowaną specjalnie do walki z tymi 

uporczywymi roślinami. Każdy właściciel stawu 
w mniejszym lub większym stopniu zmaga się 

z glonami. Siatka do wyławiania glonów jest nie-
zbędnikiem, który pomoże oczyszczać wodę sta-

wową. Solidne wykonanie i najlepsze materiały 
zapewnią długie użytkowanie. Cena: ok. 130 zł.

Tetra GmbH
Herrenteich 78; 49324 Melle, Germany

www.tetra.net/pl

TETRA POND KOI BEAUTY
Wysokiej jakości pokarmy dla karpi koi wystę-

pujące w 3 rodzajach: First – dla młodych karpi; 
Small – dla ryb większych niż 10 cm i Medium – 
dla karpi większych niż 20 cm. Zawierają kiełki 

pszenicy oraz najważniejsze witaminy i niezbęd-
ne kwasy tłuszczowe omega 3. Korzystnie wpły-

wają na wybarwienie i zdrowie ryb.

Tetra GmbH; Herrenteich 78
49324 Melle, Germany

www.tetra.net/pl

TUNEL FOLIOWY  
METALOWY LEMAR
Konstrukcja z 20 rur ocynkowanych, przód i tył tunelu rozsuwany na 
zamki błyskawiczne i zapinany do konstrukcji spinkami PP z trójwar-
stwową folią czterosezonową UV4 z wgrzanymi sznurkami. Dostęp-
ne rozmiary 4,0x2,0x2,0 (8 m2) oraz 6,0x3,0x2,45 m (18 m2).

LEMAR
ul. Okulickiego 16; 35-206 Rzeszów

www.tunelefoliowe.pl

SZPADLE ERGO LINE™
Szpadle z linii ERGO firmy Cellfast to solidne narzędzia wyko-

nane z materiałów najwyższej jakości. Wyróżnia je ergono-
mia oraz niebanalny design. Głowice wykonano ze stali bo-
rowej hartowanej indukcyjnie. Wyposażono je w podstawkę 
pod stopę zapewniającą podparcie przy wbijaniu. Ergono-

miczny trzonek wykonano ze wzmocnionej stali, a uchwyt 
z kompozytu. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia anty-

poślizgowa powierzchnia SAFETOUCH™.

Cellfast
ul. Grabskiego 31; 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

KIEŁKOWNICA WIELOPOZIOMOWA
Naczynie służące do produkcji różnych kiełków w tym samym czasie. 

Złożone jest ono z trzech poziomów do kiełkowania z syfonami odpły-
wowymi, a także pokrywy i zbiornika na wodę. Kiełkownica stanowi 

propozycję uzupełniającą ofertę firmy W. Legutko.

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

 www.legutko.com.pl

SZKLANY WAZONIK
Bogaty odcień niebieskiego: navy blue w aranża-
cji wnętrz to mocny akcent kolorystyczny szczególnie 
w połączeniu z bielą, beżami oraz kremami. Pojawia-
jące się w rozświetlonej kompozycji elementy granatu 
nadają elegancji i głębi pomieszczeniu. Najnowsza ko-
lekcja Belldeco prezentuje stylowe wazony i lampiony 
w najmodniejszym w tym sezonie nasyconym grana-
cie. Wnętrze z takimi dodatkami stanie się nie tylko ory-
ginalne, ale także przytulne.

Belldeco
ul. Południowa 46; 62-064 Plewiska

www.belldeco.pl

LINIA DONIC 
MAGNOLIA JERSEY
Dzięki innowacyjnej wśród donic z two-
rzyw sztucznych strukturze powierzchni 
przywołuje skojarzenia z ciepłymi, weł-
nianymi dzianinami. Będzie nietuzin-
kową ozdobą wnętrza, tarasu czy bal-
konu, nadając mu oryginalny wygląd 
i tworząc przytulny kącik do spędzania 
wolnego czasu. Dostępna w trzech roz-
miarach – średnice: 14 / 19 i 30 cm oraz 
ośmiu kolorach.

Lamela
ul. Poznańska 4; 99-400 Łowicz

www.lamela.pl

OBRZEŻE OGRODOWE 
GARDENER
Wysoce innowacyjny produkt do oddzielania 
różnych struktur w ogrodzie (np. grys od trawy, 
rabat). Długość 10 m oraz elastyczność połą-
czona z solidnością sprawia, że ułożenie dowol-
nego kształtu jest dziecinnie proste. Dostępne 
w zestawie z 20 szpilami do mocowania.

ANMAX s.c.
Juchnowiec Dolny 6A; 16-061 Juchnowiec Kościelny

www.najlepszeobrzeze.pl
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NASIONA NA KIEŁKI: 
FASOLA ADZUKI
Czerwone, malutkie fasolki często nazywane 
czerwoną soją to specjał kuchni azjatyckiej. 
Bogate są w żelazo, wapń, oraz wit. B3. Są do-
skonałym źródłem kwasu foliowego (wit. B9). 
Zawierają ok. 25% białka i wszystkie aminokwa-
sy (w tym duże ilości lizyny), poza tryptofanem. 
Wsparcie w chorobach trzustki i nerek.

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

www.nasiona.pl

BÓB ‘BOLERO’
Wczesna odmiana o wyjątkowo dużych, kre-
mowych nasionach o jasnym znaczku. Roślina 
tworzy ok. 15 strąków długich prawie na 20 cm. 
Masa 1000 świeżych nasion przekracza 4 kg. Po 
ugotowaniu nasiona są bardzo smaczne, o do-
skonałej konsystencji.

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

www.nasiona.pl

NASIONA: POMIDOR 
‘MALINOWY KAPTUREK’

Odmiana amatorska o owocach typu cherry, 
do uprawy w tunelu foliowym przy podporach 

i w gruncie. Typ wzrostu samokończący, o sil-
nym krzewieniu i sztywnej podstawie łodygi. 

Owoce cylindryczne, małe (7-8 g), różowo-ma-
linowe, bez skłonności do opadania, wyjątko-

wo smaczne. Ogromna liczba owoców na rośli-
nie 450-600 szt. na długich gronach 45-75 cm.

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

www.plantico.pl

NASIONA: BÓB ‘RAMBOS’
Odmiana o bardzo dużych, wyrównanych 
i smacznych nasionach z jasnym znaczkiem. 
Skórka nasion cienka i miękka.

SPÓJNIA
Nochowo, ul. Lipowa 22; 63-100 Śrem

www.nasiona-warzyw.pl

FASOLA ADZUKI NA KIEŁKI
Posiada lekko słodkawy smak z orzechowym 
akcentem. Zawiera ok. 25% bardzo wysokiej ja-
kości białka i większość aminokwasów, łatwo 
przyswajalne formy żelaza, wapnia, kobaltu, 
kwasu foliowego oraz innych biopierwiastków, 
co czyni z niej pełnowartościowy zastępnik mię-
sa (szczególnie dla wegetarian). Posiada silne 
właściwości przeciwutleniające, przeciwmiaż-
dżycowe oraz detoksykacyjne.

TORSEED
ul. Żółkiewskiego 35; 87-100 Toruń

www.torseed.pl

NASIONA ZEFIR F1
Odmiana wczesna bardzo plenna. Rośliny o sil-

nym wigorze. Owoce bardzo kształtne z lek-
ko zaznaczonymi bruzdami. Skórka intensyw-

nie zielona, błyszcząca z jasnymi smugami do 
połowy długości owocu. Duża tolerancja na 

mączniaka rzekomego. Do uprawy w polu. Lubi 
glebę żyzną, zasobną w składniki pokarmowe. 

Idealny do spożycia na świeżo, do konserwo-
wania i kwaszenia.

PNOS
Ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

NASIONA: 'SZERYF' F1
Wczesna odmiana mieszańcowa, przezna-
czona do konserwowania. Rośliny o silnym 

wigorze i dominujących żeńskich kwiatach. 
Owoce cylindryczne, ciemnozielone, ze sła-
bym połyskiem oraz jasnymi smugami do 1/3 

owocu i rzadkimi brodawkami. Odmiana bar-
dzo plenna, z wysokim udziałem plonu wcze-
snego. Posiada kompleksową odporność na 
choroby, w tym wysoką odporność na mącz-

niaka rzekomego.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

NASIONA: 'BIG MAMA' F1
Pomidor szklarniowy wysoki, to pomidor o po-

marańczowych, bardzo smacznych mięsistych 
owocach i prawie bezpestkowym miąższu. 
Osiąga wagę do 350g. Odmiana o niekoń-
czącym wzroście I długim okresie zbiorów. 

Tolerancyjna wobec werticiliozy i fuzariozy. 
Można uprawiać w szklarniach bądź tunelach 

foliowych, a w cieplejszych regionach także 
w gruncie. Idealna odmiana na przetwory. 

Odpowiedni dobór odmian tolerancyjnych na 
choroby i szkodniki pozwala ograniczyć stoso-

wanie chemicznych środków ochrony roślin.

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

www.vilmorin-garden.pl
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PAŁECZKI MIX DO ROŚLIN 
KWITNĄCYCH I ZIELONYCH
W jednym opakowaniu znajdują się dwa różne 
rodzaje nawozu, uwzględniające specyficzne 
potrzeby roślin zielonych i kwitnących. Pałecz-
ki do roślin zielonych wspomagają prawidło-
wy wzrost i zapewniają intensywną zieleń liści, 
natomiast te do roślin kwitnących stymulują 
powstawanie pąków kwiatowych i odpowia-
dają za piękne wybarwienie kwiatów. Nawóz 
jest łatwo przyswajalny i w pełni pokrywa zapo-
trzebowanie oby typów roślin na potrzebne im 
składniki pokarmowe.

BROS
ul. Karpia 24; 61-619 Poznań

www.bros.pl

NAWÓZ MINERALNY DO 
WSZYSTKICH STORCZYKÓW

Skład o dużej zawartości fosforu zapewnia przy-
spieszone kwitnienie i intensywne kolory kwia-

tów. Nie zawiera mocznika. Wydajność:  
40 l roztworu do podlewania. Opakowanie:  

butelka 300 ml.

Kozielski
Dańków 52; 96-230 Biała Rawska

www.zielonydom.pl

FLOROVIT PAŁECZKI 
NAWOZOWE

Wygodna forma nawożenia roślin domowych 
– długo działające pałeczki zapewniają silny 
i zdrowy wzrost. Specjalny zestaw mikro- i ma-

kroelementów przez 100 dni równomiernie 
odżywia rośliny, bez niebezpieczeństwa prze-

nawożenia. Dostępne w 3 wersjach: do storczy-
ków, do roślin zielonych oraz do roślin kwitną-

cych (domowych i balkonowych).

Grupa INCO
ul. Wspólna 25; 00-519 Warszawa

www.florovit.pl

UNIWERSALNE PODŁOŻE 
WARZYWNO-KWIATOWE
To gotowe podłoże oparte na wysokiej jakości 
torfu wysokiego i niskiego z dodatkiem nawo-
zów mineralnych łatwo rozpuszczalnych w wo-
dzie. Polecane do warzyw i kwiatów niewyma-
gających specjalistycznych podłoży. Opako-
wania: 5 / 10 / 20 i 60 l.

Ark-Pol
ul. Dorohucza 53; 21-044 Trawniki

www.ark-pol.pl

ZIEMIA UNIWERSALNA
Gotowa mieszanka, w skład której wchodzi: 
torf wysoki i niski, kreda, nawóz NPK oraz mi-

kroelementy. Sprawdza się jako podłoże m.in. 
do roślin sadzonych w doniczkach, skrzynkach 
balkonowych, wiszących koszach oraz do za-

kładania trawników i mieszania z innymi podło-
żami. Zawiera dawkę startową nawozu, wystar-
czającą na dwa tygodnie wzrostu roślin. Posia-

da lekko kwaśny odczyn od 5,5 do 6,5 pH.

Firma "Flora" Zbigniew Gotkiewicz
ul. Warsztatowa 4; 26-200 Końskie

www.firmaflora.pl

VILA CRYSTAL ANTYMECH – 
NAWÓZ PREWENCYJNY DO 
TRAWNIKÓW Z MCHEM
Najwyższej jakości skandynawski wieloskładniko-
wy nawóz krystaliczny do nawożenia trawników, na 
których występuje mech. Zawiera żelazo w szyb-
ko przyswajalnej formie chelatowej, dzięki czemu 
szybko i skutecznie zabezpiecza trawnik przed nad-
miernym rozwojem mchów. Zestaw makro- i mikro-
elementów zapewnia gęstą darń oraz intensyw-
ną, zieloną barwę trawnika. Może być stosowany 
również posypowo. Wydajność z opakowania: 200 l 
roztworu. Zawartość opakowania wystarczy na ok. 
100 m2 trawnika.

Vila
ul. Górnośląska 4e; 70-664 Szczecin

vila-nawozy.pl

BIO FLORIN DOM
Wieloskładnikowy nawóz mineralny do na-
wożenia wszelkich odmian roślin zielonych 

o ozdobnych liściach oraz roślin kwitnących, 
uprawianych w pojemnikach w domach i ogro-

dach zimowych. Zrównoważony skład nawozu 
zwiększa przyrost masy zielonej, wzmacnia sys-

tem korzeniowy, przeciwdziała chlorozie oraz 
intensyfikuje i wydłuża kwitnienie roślin.

TROPICAL Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25; 41-507 Chorzów

www.tropical.pl

CEBULKI I KŁĄCZA KWIATOWE – 
KOMPOZYCJA NIEBIESKA
Oryginalna kompozycja kilku gatunków roślin 
ozdobnych, przeznaczona do stworzenia ogrodu 
w odcieniach niebieskiego. Mieszanka zawiera kłą-
cza kosaćca, dzwonka, łubinu trwałego, przegorza-
nu i przetacznika kłosowego.

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

 www.legutko.com.pl
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PŁYN NA MOLE SPOŻYWCZE 
BROS ZIELONA MOC
Płyn na mole spożywcze do stosowania w kuch-
niach, spiżarniach i magazynach oraz bezpośred-
nio w szafkach kuchennych. Skutecznie odstrasza 
dorosłe osobniki moli spożywczych, chroniąc tym 
samym produkty spożywcze, takie jak mąka czy ma-
karon. Stworzony na bazie składników pochodze-
nia roślinnego nie zawiera syntetycznych substancji 
owadobójczych, dzięki czemu może być stosowany 
w bezpośrednim sąsiedztwie żywności. Działa zapo-
biegawczo zapewniając ochronę aż do 2 tygodni. 
Regularnie stosowany skutecznie eliminuje problem 
występowania moli spożywczych.

BROS
ul. Karpia 24; 61-619 Poznań

www.bros.pl

MAŚĆ OGRODNICZA  
DELTA CHRON SPRAY
Preparat do zabezpieczania ran drzew i krzewów 
ozdobnych po cięciach, otarciach, pęknięciach, 
uszkodzeniach mechanicznych oraz wyrządzonych 
przez zwierzęta. Produkt w formie sprayu znacznie 
ułatwia, i co za tym idzie przyspiesza pracę w sadzie 
czy ogrodzie. Tworzy elastyczną i trwałą warstwę 
ochronną, stanowiącą fizyczną barierę przed in-
fekcjami grzybowymi i bakteryjnymi oraz skutecz-
nie zabezpiecza przed szkodliwymi czynnikami 
atmosferycznymi.

SUMIN
Świerkówki 15A; 64-605 Wargowo

www.sumin.com.pl

KRONEN KOMPOST 
OGRODNICZY

Jakość kompostu nie jest bez znaczenia. Zależy 
ona od materiału wyjściowego użytego do kom-
-postowania, czasu trwania procesu dojrzewania 

i jego kontroli. Składnikiem są wyłącznie rośliny 
i ich części pozostałe po pielęgnacji ogrodów, 

parków itp. Nie zawiera organicznych odpadów 
gospodarczych. Powstaje w procesie technolo-

gicznym, którego etapy są kontrolowane. Końco-
wy produkt jest certyfikowany.

Lasland
Grądy k. Gryfic; 72-342 Cerkwica

www.kronen.com.pl

TORF KWAŚNY
To produkt organiczny przeznaczony dla roślin, 
które do swojego wzrostu i rozwoju potrzebują 
kwaśnego podłoża. Ma zastosowanie również 
do poprawy właściwości chemicznych i fizycz-

nych gleby. 20 l.

Lasland
Grądy k. Gryfic; 72-342 Cerkwica

http://www.torf.net.pl/

ZIEMIA DO LAWENDY
Specjalne podłoże do zastosowania w uprawie 
aromatycznych krzewów lawendy w donicz-
kach i gruncie. Zawiera odpowiedni nawóz 
i kompost, pobudzający rośliny do wytwarza-
ła pięknego zapachu kwiatów i dużej ilości 
olejków eterycznych. Opakowanie wyróżnia 
wykonanie z ogromną dbałością o szczegóły, 
w bardzo wysokim standardzie. Dostępne opa-
kowanie: 20 l.

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY
ul. Kasprzykiewicza 34; 05-200 Leśniakowizna

www.krajewscy.pl

OBORNIK BYDLĘCY
Produkt w 100% pochodzenia naturalnego. 
Przeznaczony do zasilania wszystkich roślin 

ogrodowych jako nawóz uniwersalny. Wytwo-
rzony na bazie odchodów bydła jest bogaty 

w łatwo dostępne składniki odżywcze, nie-
zbędne do prawidłowego rozwoju roślin, oraz 
w cenną materię organiczną, która utrzymuje 
w glebie wilgoć, przeciwdziała erozji, a także 

stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Opa-
kowanie: 5 l /w ofercie także 10 l.

Planta
ul. Wyszyńskiego 16A; 33-100 Tarnów

www.planta.pl

ŻELAZO GRANULOWANE – 
ANTYMECH 1 KG

Nowoczesny i bardzo wydajny nawóz przezna-
czony do interwencyjnego stosowania w celu 

likwidacji mchu w trawnikach wieloletnich. Wy-
soka zawartość żelaza sprawia, iż jest bardzo 

skutecznym i szybko działającym nawozem 
zwalczającym mech. Dostępne  

opakowania: 1 i 5 kg.

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

www.nawozyogrodnicze.pl

OBORNIKI SUSZONE – 
KURZY I BYDLĘCY
Opakowanie 4 i 20 l. W pełni naturalny, bez 
dodatków. Zapakowany w bardzo atrak-
cyjne i wytrzymałe opakowanie. Certyfiko-
wany 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
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KAPTUR BŁYSKAWICZNY 
ZIMOWY PLUS

Najwygodniejsza metoda ochrony roślin przed 
mrozem i wysuszającym zimowym wiatrem. 

Dzięki zastosowaniu dwóch warstw agrowłókni-
ny, pomiędzy którymi umieszczono komorę po-

wietrzną, daje potrójną ochronę roślinom nie-
odpornym na działanie zimy, takim jak ro¬do-

dendrony, iglaki, róże czy winorośle. Specjalnie 
dobrana grubość agrowłókniny tworzy otulinę, 
która zapewnia prawidłowy przebieg zimowej 

wegetacji i pomaga przetrwać roślinie aż do 
wio¬sny. Dodatkowo jest wyposażony w zamek 

błyskawiczny do szybkiego zamykania.

Agrimpex
ul. Zwierzyniecka 2; 37-500 Jarosław

www.agrimpex.pl

ANGIELSKA SZKLARNIA 
OGRODOWA MAGNUM 148
Model szklarni Magnum o powierzchni 11,5 m2 

doskonale nadaje się dla zapalonego ogrodni-
ka, wymagającego dużej powierzchni do upra-

wy. Wykonana jest z aluminium i szkła ogrod-
niczego. Zastosowano dodatkowe wsporni-

ki w dachu i przy ścianie bocznej, co wpływa 
na najwyższą jakość produktu. Wysokie ściany 

boczne, podwójne drzwi i 4 okna dachowe 
zapewniają dobrą cyrkulację powietrza i opty-

malne warunki do pracy.

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

www.agrosklep.pl

GRABKI RAMP
Lekkie, funkcjonalne grabki idealne do drobnych prac 
ogrodowych, szczególnie w trudno dostępnych miej-
scach. Ergonomiczny kształt zapewnia wygodę i komfort 
pracy. Wysokość 54 cm; szerokość 18 cm.

RAMP
ul. Jugosłowiańska 25A; 92-720 Łódź

www.ramp.pl

TETRA POND STICKS
Pokarm w postaci pływających pa-

tyczków dla wszystkich ryb stawowych, 
zapewniający kompletną i zbilansowa-
ną dietę biologiczną. Zawiera wszystkie 
niezbędne składniki odżywcze, błonnik, 

witaminy i pierwiastki śladowe. Dzięki wy-
sokiej strawności nie wpływa na zanie-

czyszczenie wody stawowej.

Tetra GmbH
Herrenteich 78; 49324 Melle, Germany

www.tetra.net/pl

POKARM TETRA  
POND COLOUR STICKS
Intensyfikuje naturalne ubarwienie ryb 
w oczkach wodnych i stawach ogrodo-
wych. Dzięki zawartości niezbędnych 
składników odżywczych, błonnika, sub-
stancji anabolicznych, witamin oraz mi-
kroelementów zapewnia rybom pełno-
wartościową i zbilansowaną dietę.

Tetra GmbH
Herrenteich 78; 49324 Melle, Germany

www.tetra.net/pl

ZBIERACZ WODY  
DESZCZOWEJ LEMAR
Innowacyjny system pozwalający na odzyskanie do 80% 
wody deszczowej. Zbieracz montuje się na wysokości najwyż-
szego poziomu wody w zbiorniku. Po zapełnieniu zbiornika 
nadmiar wody zostanie odprowadzony z posesji specjalnym 
króćcem przelewowym do studzienek. Estetyczne wykona-
nie praktycznie nie zaburza standardowego wyglądu syste-
mu rynnowego. Dostępne średnice: 110 i 75 mm.

LEMAR
ul. Okulickiego 16; 35-206 Rzeszów

www.odzyskdeszczowki.pl

KOI & GOLDFISH WHEAT 
GERM & GARLIC STICKS
Wspierający odporność pokarm w postaci pły-
wających pałeczek dla wszystkich ryb karpio-
watych hodowanych w oczku wodnym. Doda-
tek czosnku i zarodków pszennych wzmacnia 
organizmy ryb, podnosi ich odporność na infek-
cje oraz wspomaga procesy trawienia. Wiosną 
wzmacnia ryby osłabione zimową hibernacją, 
natomiast jesienią znakomicie przygotowuje je 
do okresu zimowego. Jest niezastąpiony pod-
czas kuracji leczniczych oraz rekonwalescencji.

TROPICAL Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25; 41-507 Chorzów

www.tropical.pl



W sześciu halach wysta-
wowych od 27 do 31 
stycznia odbywała się 

największa, najbardziej komplek-
sowa i wiodąca na świecie wystawa 

dekoracyjna – Christmasworld. To 
ważne źródło natchnienia i no-
wych inspiracji. Motywem prze-
wodnim tegorocznej edycji było 
hasło „Delightful Moment”, jako 

przeciwwaga dla dzisiejszego ży-
cia „online”, w którym czas biegnie 
szybciej, a życie codzienne i zawo-
dowe przepełnia coraz większy 
stres. Trendy Christmasworld na 
sezon 2017/18 stanowiły wezwa-
nie, aby wykorzystać Boże Naro-
dzenie oraz inne święta w roku do 
spędzenia kilku radosnych chwil. 
Wystawcy byli bardzo zadowole-
ni z przebiegu imprezy, biorąc pod 
uwagę zarówno liczby zdobytych 
zamówień, jak i pozyskanych kon-
taktów branżowych. Zwiedzający 
przez 5 dni mogli poznać trendy 

Ponad 1100 wystawców z całego świata oraz co najmniej 43 200 
gości to bilans tegorocznej edycji targów Christmasworld we 

Frankfurcie, które w tym roku po raz pierwszy zostały połączone 
z wystawą kwiatów i roślin w ramach Floradecora

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Złap chwile – 
Christmasworld 2017
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dóbr konsumpcyjnych na kolej-
ny sezon i zawrzeć nowe kontak-
ty w branży. Ozdoby świąteczne 

i dekoracje sezonowe w połącze-
niu ze świeżymi kwiatami i ro-
ślinami, przez hobby, rzemiosło 

Motywem przewodnim tegorocznej 
edycji było hasło „Delightful Moment”, 
jako przeciwwaga dla dzisiejszego życia 
„online”, w którym czas biegnie szybciej, 
a życie codzienne i zawodowe przepełnia 
coraz większy stres



i sztukę, po ozdoby prezentowe, 
artykuły papiernicze, materiały 
biurowe, przybory szkolne – tylko 
Messe Frankfurt udało się zgroma-
dzić wystawców wszystkich branż 
w jednym miejscu. Coraz więk-
sze zainteresowanie branżą flory-
styczną zaowocowało odłączeniem 
się tej sekcji od targów Christma-
sworld. Floradecora to odpowiedź 
na wzrastające potrzeby rynku 
oraz impuls dla rozwoju handlu 
i przemysłu florystycznego. W tar-
gach Christmasworld i Floradeco-
ra wzięło udział 1 070 wystawców, 
w tym 43 przedsiębiorstw z Polski 
(Christmasworld), czyli o 12 % wię-
cej niż w roku ubiegłym. Liczba wi-
zytujących wzrosła o 8% i wynio-
sła 43 233 osób. Targi cieszą się 
coraz większym zainteresowa-
niem Polaków, a liczba odwiedza-
jących z Polski wzrosła w tym roku 
o 22%. – Każdego roku rozwijamy 
targi i wprowadzamy coś nowe-
go, chcemy motywować klientów 
do nowych rozwiązań, poszuki-
wania dekoracji sezonowych, któ-
re zagwarantują lepszą sprzedaż. 
W tym roku pokazaliśmy zupełnie 
nowe podejście do sprzedaży deco-
ru, wprowadzając prezentację sezo-
nowych kwiatów i roślin w ramach 
Floradecora. Można je było po raz 
pierwszy zamówić bezpośrednio 
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Prezentacja sezonowych kwiatów i roślin w ramach Floradecora

Impreza wyznacza decotrendy na nowy sezon

Liczba wizytujących Christmasworld 
wzrosła o 8% i wyniosła 43 233 osób

W targach Christmasworld i Floradecora 
wzięło udział 1 070 wystawców
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u producenta. Jesteśmy prze-
konani, że kwiaty sezonowe do-
skonale uzupełnią ofertę deco-
ru i zapewnią dodatkową sprze-
daż – mówi Eva Olbrich, leiterin 

Christmasworld, Messe Frank-
furt Exhibition GmbH. 

Następna edycja targów Christ-
masworld i Floradecora odbędzie się 
w dniach 26-30 stycznia 2018.  

Christmasworld to najbardziej kompleksowa wystawa

Nieodłączną częścią targów są konferencje, warsztaty i wykłady
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Floradecora odniosła ogromny sukces

Kwiaty sezonowe doskonale uzupełniły ofertę decoru 

Targi Floradecora miały zmotywować klientów do wprowadzania nowych 
rozwiązań w sprzedaży decoru



Jak zwykle Frankfurt stał się kolebką inspiracji i ciekawych pomysłów

Nowa impreza, Floradecora, to odpowiedź na wzrastające potrzeby 
rynku oraz impuls dla rozwoju handlu i przemysłu florystycznego

Następna edycja targów Christmasworld i Floradecora 
odbędzie się w dniach 26-30 stycznia 2018
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Do GrandHotel Tiffi w Iła-
wie przy jechało 330 
osób, aby spotkać się 

z przedstawicielami około 40 wy-
stawiających się firm. 

– Targi są jednym z najbardziej 
znaczących wydarzeń w działalno-
ści firmy. Korzyści czerpią z nich 
zarówno dostawcy, którzy w cią-
gu jednego dnia mogli dotrzeć 

do szerokiego grona odbiorców 
i przedstawić im nową ofertę, jak 
i odbiorcy, którzy mogli nawiązać 
współpracę z nowymi dostawca-
mi. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z przebiegu targów, które zaowo-
cowały wieloma konkretnymi roz-
mowami i licznymi zamówieniami 
– mówi Tomasz Południak, dyrek-
tor zarządzający w firmie Green 
& Joy. Tegoroczna edycja imprezy 
była wyjątkowa, ponieważ marka 
Target świętowała 25-lecie istnie-
nia. Wysoka frekwencja pozwoliła 
wystawcom na przeprowadzenie 
wielu korzystnych rozmów biz-
nesowych. Producenci podkre-
ślali, ze targi stanowiły okazję 
do podtrzymania i nawiązania 
relacji z klientami oraz poznania 
ich opinii. 

– Targi zatowarowaniowe w więk-
szości już się odbyły, jednak każda 
możliwość spotkania z klientem 
jest dobra. Wystawa Green & Joy 
to dobra okazja, by usiąść i spo-
kojnie podyskutować. Pomimo że 
były to jedne z ostatnich targów, 
to i tak udało nam się jeszcze spo-
ro sprzedać. Największą popular-
nością na naszym stoisku cieszyło 
się wszystko, co związane ze stor-
czykami. Mieliśmy storczykowy 
kącik, w którym dostępne były 
wyłącznie produkty przeznaczo-
ne do tych roślin. Storczyki są nie-
ustannym hitem! – podsumowuje 
Wojciech Kozielski, prezes firmy 
Zielony Dom. 

Jak co roku przed rozpoczynającym się sezonem hurtownia Green & 
Joy Cash and Carry zorganizowała targi zatowarowaniowe.  

VIII spotkanie odbyło się w Iławie, w hotelu GrandHotel Tiffi. Impreza 
połączona była z 25-leciem marki Target

Zatowarowanie  
kluczem do sukcesu

TEKST: KONRAD URBAŃSKI

Od lewej: Jarosław Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrodniczego”, Agnieszka Kasiłowska, Małgorzata 
Tytoń z Agroplonu Bartoszyce i Cezary Łosiak, członek zarządu firmy Kwazar

Od lewej: Dariusz Adamski, przedstawiciel handlowy EkoDarPol 
i Jacek Maczuga, specjalista ds. handlowych

Od lewej:  Piotr Rutkowski i  Waldemar Liziński, reprezentanci 
handlowi Form-Plastic
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Od lewej: Jakub Stolarski i Tomasz Piotrowicz, 
przedstawiciele handlowi Hydrobox

Od lewej: Zbigniew Michałek i Arkadiusz Okliński, 
regionalni przedstawiciele handlowi Cellfast 

Od lewej: Konrad Nykaza, regionalny przedsta-
wiciel handlowy Browin i Błażej Hossa, koordy-
nator sprzedaży / szef zespołu przedstawicieli 
handlowych

Od lewej: Tomasz Południak, 
wiceprezes Green & Joy, 
Krzysztof Koza, przedsta-
wiciel handlowy Megran 
i Mariusz Obara, właściciel 
firmy KARD

Od lewej: Robert Rentflejsz, 
przedstawiciel handlowy Fosfan 
i Rafał Buda, kierownik Działu 
Sprzedaży Nawozów Ogrod-
niczych

Od lewej: Kacper Sikora i Kamil Chojnacki, 
przedstawiciele handlowi Bros



Od lewej: Piotr Szmaj, specjalista ds. 
sprzedaży Agrimpex i Ireneusz Kraska, 
manager ds. sprzedaży krajowej

Od lewej: Krzysztof Komoszka, manager produktu Kwazar, Cezary Łosiak i Jakub Tiedtke, 
regionalny przedstawiciel handlowy

 Od lewej: Sebastian Szylka, przedstawiciel 
handlowy Patrol Group i Krzysztof Giery-
szewski, manager sprzedaży krajowej

Tomasz Kasperkiewicz, dyrektor handlowy 
Megran z klientem

Sławomir Linkowski, przedstawiciel handlowy Lamela 
z klientem

Od lewej: Krzysztof Groszewski, Magdalena Jamroży 
i Krzysztof Sławczyński, przedstawiciele handlowi 
Grupa INCO

Małgorzata Świętosławska, właścicielka firmy 
Best-Pest i Grzegorz Paszkowski, regionalny 
kierownik sprzedaży

Od lewej: Wojciech Kozielski, prezes 
firmy Zielony Dom i Krzysztof Wiszniewski, 
przedstawiciel handlowy

Od lewej: Tomasz Jakubowski, regionalny 
kierownik sprzedaży Agrecol i Damian 
Dragan, reprezentant Agrecol

Od lewej: Mariusz Nowakowski, przedstawiciel 
Vilmorin Garden i Rafał Majchrzycki, kierownik 
sprzedaży rynku tradycyjnego i specjalistycznego

Marcin Rożniata, dyrektor sprzedaży 
i marketingu RAMP z klientami
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Od lewej: Rafał Sikorski i Paweł Gabryel, przedstawiciele handlowi 
Westland

Mariusz Obara, właściciel 
firmy KARD

Sławomir Rzeczewski, 
przedstawiciel handlowy 
Ampol-Merol Karol Smo-
leński

Jakub Madej, reprezentant firmy Modena

Dariusz Malinowski, kierownik 
Działu Handlowego Agronas

Łukasz Tyliński, przedstawiciel 
handlowy Greenyard Horticultur 
Poland, dawniej Hollas
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HOME DECOR
14-17.03.2017 – Poznań

TWÓJ DOM, TWÓJ OGRÓD 
18.03.2017 – Ostróda

ZIELONA ARENA
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

KRAJOWA WYSTAWA MIASTO 
OGRÓD
22-23.04.2017 – Piła

TARGI „OGRÓD”
05-07.05.2017 – Gdynia

WIOSNA W OGRODZIE
12-14.05.2017 – Rënk, Gdańsk 

OGRODY DAISY
19.05.2017 – Pszczyna

SALON DU VÉGÉTAL
20-22.06.2017 – 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 pre-
zentacja produktów i usług wystawiających 
się firm, ale również bogaty program wyda-
rzeń towarzyszących, tj.: pokazy, warsztaty, 
konkursy dla odwiedzających. W tym samym 
terminie odbędzie się również inny cykliczny 
event – kiermasz ogrodniczy „Zielona Arena”, 
będący uzupełnieniem całej oferty imprezy o: 
materiały budowlane, maszyny budowlane 
i ogrodnicze, wyposażenie wnętrz, oświetlenie 

wewnętrzne i zewnętrzne, chemię budowla-
ną, małą architekturę, środki ochrony 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.  

WIOSNA W OGRODZIE 2017

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, przearanżowanie tarasu lub ogrodu

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 im-
prezę odwiedza co roku 

ponad 27 tys. klientów. Taki wynik frekwen-
cji mówi sam za siebie i wskazuje na ciągle 
rosnący popyt w branży ogrodniczej, określa 
również, jaką skuteczną odpowiedzią na ten 
wzrost jest organizowana przez nas wystawa 
połączona z kiermaszem. Naszymi dodatko-
wymi atutami są lokalizacja i miejsce impre-
zy. Infrastruktura oraz centralne położenie 
Rënku względem aglomeracji trójmiejskiej 
i autostrady umożliwiają dogodny dojazd 
i łatwe przyjęcie tak dużej liczby klientów 
– mówi Hanna Czapiewska, organizatorka 
targów. – „Wiosna w ogrodzie” przeznaczo-
na jest dla wszystkich miłośników roślin 

i ogrodnictwa, właścicieli dużych ogrodów, 
jak również amatorów ozdabiania swoich 
balkonów i okiennych parapetów. Kieruje-
my ją do osób, które lubią i chcą otaczać się 
pięknym światem roślin – dodaje. 

„Wiosna w ogrodzie” odbędzie 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 Pomorskiego Centrum 
Hurtowego Rënk, w Gdańsku, przy ul. Wod-
nika 50. W trakcie imprezy przewidziano 
liczne konkursy zarówno dla wystawców, 
jak i klientów. Tradycyjnie komisja konkur-
sowa wyłoni laureata spośród wystawców  
w 5 kategoriach: za najpiękniejsze stoisko 
wystawy, najpiękniejszy kwiat, najciekaw-
szy produkt do ogrodu, najpiękniejszy krzew 
i najpiękniejsze drzewko. 
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Joanna i Krzysztof Majewscy, właściciele firmy 
Grassfactory zapraszają na konferencję dotyczącą 
zastosowania i użytkowania traw w terenach zielonych

Konferencja odbędzie się 17 marca w godz. od 9-15 w Złoto-
kłosie przy ulicy 3 Maja 30, w budynku Ośrodka Kultury. 

Zakres tematyczny spotkania to: Trawy rabatowe, trawniki, łąki 
kwietne – możliwości i potrzeby, Nawożenie i pielęgnacja traw 
– recepta na sukces lub przyczyna porażek, Właściwe podło-
ża – właściwy początek założeń terenów zielonych. Prelegenci 
będący przedstawicielami firm związanych z poszczególnymi 
zagadnieniami omówią każdy z wątków i pomogą w usyste-
matyzowaniu wiedzy potrzebnej do codziennej pracy z trawa-
mi. Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności mailem 
z hasłem „Konferencja” w tytule. Goście konferencji nie pono-
szą kosztów uczestnictwa, liczba miejsc jest ograniczona. 

KONFERENCJA 
Grassfactory Salon du Végétal – jedne z największych w Europie targów roślin 

i kwiatów – zgromadzi około 500 wystawców z Francji i 32 krajów 
świata. Trzydniowa impreza, która odbędzie się w dniach 
20-22 czerwca, ma przyciągnąć więcej niż 13 tys. gości

Podczas Salon du Végétal będzie można zobaczyć szeroką gamę 
roślin i produktów ogrodniczych. Trzeci tydzień czerwca sprzy-

ja wydarzeniu, pozwala wystawcom i gościom zapoznać się z aktu-
alnymi ofertami oraz przygotować na nadchodzący sezon. Mnóstwo 
nowych produktów roślinnych i najnowsze trendy – tych trzech dni 
w Nantes nikt z branży nie może przegapić. Edycja 2017 przynosi 
wiele zmian. W tym roku targi odbędą się po raz pierwszy w Nantes 
– poprzednie miały miejsce w Angers – w znacznie większej niż do-
tychczas hali. Poszerzeniu ulega także konkurs Innovert. Do tej pory 
nagradzano najlepszą roślinę oraz najciekawsze rozwiązanie marke-
tingowe, które wpływa na zwiększenie sprzedaży. Od tego roku wy-
różniane będą także najlepsze rozwiązania techniczne, ogrodnicze 
oraz florystyczne. 

SALON DU VÉGÉTAL
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Event  startuje  w weekend 
18-19 marca  w Wierzcho-
wiskach pod Lublinem 

i w Lublinie.
Tegoroczny cykl spotkań odbę-

dzie się w całej Polsce w piątki, so-
boty i niedziele w godzinach 9:00-
15:00 lub do zamknięcia centrum 
ogrodniczego.  Każdy z warsztatów 
będzie miał swój temat przewodni. 
Tego typu inicjatywy wyznaczają 
nowe trendy, kierunki na rynku 
i dynamizują tempo jego rozwoju, 
stając się wiarygodnym zapleczem 
informacji dla hobbystów, są także 
nieodzownym elementem efektyw-
nej sprzedaży w sklepach i centrach 
ogrodniczych. – Rodzinne Warsztaty 
Ogrodnicze to niepowtarzalna oka-
zja, aby być bliżej natury. To także 

wyjątkowa forma spędzenia czasu, 
połączona z poznaniem otaczają-
cych nas  na co dzień roślin – mówi 
Grzegorz Rosły, kierownik Centrum 
Ogrodniczego PNOS w Lublinie. – 
Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze 
sprawią wiele przyjemności naszym 
klientom, przede wszystkim z po-
wodu spotkania znanego eksper-
ta ogrodniczego i możliwości sko-
rzystania z profesjonalnych porad. 
Jesteśmy przekonani, że takie wy-
darzenie podniesie prestiż naszego 
sklepu i na długo pozostanie w pa-
mięci klientów – mówi Katarzyna 
Płaneta ze sklepu ogrodniczego 
WITONIA. Nauka poprzez zabawę 
jest najskuteczniejszą formą przy-
swajania wiadomości i kształcenia 
umiejętności. – Zawsze uważałem, że 

Ponad 35 sklepów – tak zapowiada się tegoroczny plan spotkań 
w ramach eventu Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze 2017 z firmami 

Agrecol, Kronen i nowym partnerem – firmą RAMP oraz prowadzącym 
Witoldem Czuksanowem. Warsztaty odbywają się pod patronatem 

„Biznesu Ogrodniczego” i magazynu „Garden & Trends”

nasze polskie rabaty, klomby, przed-
ogródki czy dekoracje w skrzynkach 
są naprawdę piękne i na tle innych 
krajów wypadamy zupełnie nieźle. 
Ale chociaż nie wszystkie, które wi-
duję, od razu rzucają na kolana, to 
jednak nie problem i przeszkoda, 
by być pod wrażeniem ludzi, którzy 
ogródkom poświęcają czas. To oni 
przecież chcą okolicy dodać barw, 
zapachów, piękna. Jest to hobby 
wyjątkowe również z powodu nie-
powtarzalności, ale i tego, że satys-
fakcję z efektów ogrodniczej pracy 
mają i bezpośrednio zaangażowani 
i przechodnie, którzy podziwiają je 
w drodze do sklepu, pracy czy na spa-
cerze. Pragniemy, by takich ładnych 
miejsc było jak najwięcej i dlatego 
pojawił się pomysł zorganizowania 
Rodzinnych Warsztatów Ogrodni-
czych. Od początku prowadzenia 
tych spotkań na żywo w różnych 
centrach ogrodniczych staram się 
obserwować klientów, czy raczej 
uczestników. Szybko zauważyłem, 
że wątek ogrodniczej edukacji przez 
zabawę, który był pierwszym zało-
żeniem, wcale nie staje się najważ-
niejszy. Osiągnięciem kluczowym 
jest to, że przyjęta formuła wyda-
rzenia szybko wciąga klientów. Każ-
dy, kto w sklepie próbował „sprze-
dać” jakiekolwiek informacje na 
temat firmowych produktów, wie 
jak wielu klientów się opędza, na-
gle „spieszy się”,  lub „wpadło tylko 
na chwilę”. Tymczasem widok wia-
nuszka widzów, który zwykle towa-
rzyszy warsztatom, cudem łagodzi 
sklepowe stresy, wzbudza nawet 
zaciekawienie. Nierzadko się zda-
rza, że klienci długo krążą. W koń-
cu wykazują inicjatywę, podchodzą, 
sami pytają co, kto, i dlaczego? To 
naprawdę połowa drogi do nawią-
zania z nimi przyjaznych kontak-
tów – mówi Witold Czuksanow, 
dziennikarz prowadzący akcję. 
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TARGI „OGRÓD”  
z „Biznesem Ogrodniczym”

W dniach 5-7 maja w Gdyni w Parku Kolibki odbędzie się wystawa „OGRÓD”  pod 
patronatem medialnym „Biznesu Ogrodniczego”   

Organizatorzy wystawy, kiermaszu i gar-
den party „Ogród” zapraszają szkółka-

rzy, gospodarstwa ogrodnicze i producentów 
galanterii ogrodowej, a także wszystkich mi-
łośników kwiatów i ogrodów z okolic całego 
Trójmiasta na 16. edycję bardzo popularnej 
imprezy „Ogród” do zabytkowego zespołu 
dworsko-parkowego Kolibki w Gdyni Orło-
wie (vis á vis CH Klif). 

Park Kolibki – jego wielkość i różnorodność 
terenu, historyczne okazy drzew, dogodne po-
łożenie oraz wybujała przyroda budzącą się do 
życia o tej porze roku – to świetne miejsce na 
wystawę ogrodniczą oraz piknik w mieście. 
Wzdłuż alei spacerowej wewnątrz parku, na 
czterech polanach, zlokalizowane zostaną 
stoiska handlowe z kwiatami rabatowymi 
i balkonowymi, krzewami owocowymi oraz 
ozdobnymi, bylinami, ziołami i cebulkami 
oraz galanterią ogrodową. 

– „Ogród” to także piknik rodzinny, to trój-
miejskie garden party. Dla osób chcących tylko 
odpocząć, posłuchać dobrej muzyki, spróbo-
wać smacznych potraw regionalnych na łonie 

Dzięki zastosowaniu akumulatora  
24 V te lekkie narzędzia ręczne działa-

ją bezprzewodowo, zapewniając całkowitą 
swobodę ruchu. Dalej niska emisja hałasu 
i brak emisji CO2 do atmosfery sprawia, 
że urządzenia te są wyjątkowo przyjazne 
środowisku, a więc idealne dla ekosyste-
mu w ogrodzie. 

ZŁOTA STIGA
PowerPack 24V 
Najnowsza grupa urządzeń akumulato-
rowych zasilanych 24 V napięciem zosta-
ła nagrodzona Złotym Medalem Targów 
Gardenia

natury i dokonać zakupów przygotowaliśmy 
szeroką ofertę od producentów z całej Polski. 
W programie imprezy koncerty muzyki ogro-
dowej, klasycznej i relaksacyjnej. Zależy nam 
na stworzeniu warunków do miłego i poży-
tecznego spędzania czasu z całą rodziną na 
łonie natury – mówi Agata Gierjatowicz, or-
ganizatorka targów.  Dla miłośników kwia-
tów oprzygotowano warsztaty florystyczne, 
dla właścicieli ogrodów, balkonów i tarasów 
pokazy komponowania wieloletnich roślin 
w donicach oraz zasad dobrego komponowa-
nia ziół i warzyw w pojemnikach.  

Więcej informacji na stronie: www.ogrod-
-gdynia.pl 
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Florovit Mikroflora Wapno granulowane z kwasami humusowymi 
i pożytecznymi mikroorganizmami zostało nagrodzone Złotym 
Medalem Międzynarodowych Targów Gardenia 

Przyznanie Złotego Meda-
lu MTP to potwierdzenie 

i docenienie Florovit Mikroflo-
ra 3w1 jako produktu wysoce 
innowacyjnego, wyjątkowego 
na polskim rynku. Odpowiada on 
na realne potrzeby nowoczesnych 
ogrodników, którzy świadomie po-
szukują do swojego ogrodu produktów 
wielozadaniowych, o szerokim spektrum działania, wzbogacających 
glebę oraz przeciwdziałających jej degradacji. 

ZŁOTY MEDAL 
dla Florovit Wapno 

Mikroflora 3w1
Mobilna, interaktywna, aktualna: nowa bezpłatna aplikacja 
STIHL na smartfony i tablety jest uniwersalnym narzędziem, 
które można uruchomić w dowolnym miejscu

W aplikacji znalazły 
się takie praktycz-

ne narzędzia, jak kalku-
lator przygotowania mie-
szanki paliwowej, intu-
icyjna wyszukiwarka de-
alerów czy filmy instruk-
tażowe i instrukcje obsłu-
gi urządzeń STIHL i VI-
KING. Praktyczne wska-
zówki dotyczące technik pracy oraz prawidłowej konserwacji 
i przechowywania urządzeń zwiększą zadowolenie z posiada-
nia urządzeń marki STIHL. W zakładce „Mój STIHL” można 
stworzyć własny park maszynowy i przechowywać posiadane 
urządzenia i akcesoria. 

APLIKACJA STIHL
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Firma RAMP proponuje zupełnie nowy wąż, który w kilka sekund po 
napełnieniu rozciąga się i wielokrotnie zwiększa swoją długość, a po 
odcięciu zasilania wody samoczynnie wraca do pierwotnej wielkości

Nowy wąż RAMP

Firma RAMP sezon 2017 
rozpoczyna mocnym wej-
ściem – od premiery zupeł-

nie nowego węża. Jego sekret tkwi 
w specjalnym rozciągliwym mate-
riale. Wąż wykonany jest z dwóch 
warstw wysokiej jakości lateksu 
dostosowanego do pracy w naj-
cięższych warunkach. Warstwa 
zewnętrzna jest z bardzo mocne-
go włókna syntetycznego splecio-
nego w taki sposób, aby zapew-
niał maksymalną ochronę węża 
oraz jak największą elastyczność. 
Dzięki temu w kilka sekund po 
napełnieniu rozciąga się i wielo-

krotnie zwiększa swoją dłu-
gość. Po odcięciu zasila-

nia wody samoczynnie 
wraca do pierwotnej 

wielkości. Jego wielką za-
letą jest to, że nie załamu-
je się ani nie skręca. Wąż 
wyposażony jest w dwie 
szybkozłączki oraz przyłącze 
z redukcją. Wielofunkcyjny pisto-
let dołączony do zestawu posiada 
7 trybów zraszania oraz funkcję 
blokady – wystarczy odchylić me-
talowy haczyk w pistolecie, aby 
woda płynęła bez konieczności 
ciągłego przyciskania spustu. Jest 
to doskonały zestaw do ogrodu, 
na działkę, a także na taras. Wąż 
RAMP jest bardzo lekki i zajmuje 
mało miejsca, więc łatwo można 
go przechowywać w szufladzie, 
na półce, na łódce, w samochodzie 
albo po prostu powiesić w gara-
żu. – Jest to pierwszy 

taki wąż w Polsce. Od innych wę-
ży rozciągliwych, które już kiedyś 
były w sprzedaży różni się trwało-
ścią oraz jakością wykonania. War-
stwa zewnętrzna jest wykonana 
w taki sposób, aby maksymalnie 
chronić go przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a metalowe za-
kucie łączące wąż z szybkozłącz-
ką zapewnia długotrwałe użytko-
wanie. Szukamy produktów, któ-
re będą niestandardowe i które 
swoją funkcjonalnością sprawią, 
że prace w ogrodzie będą jeszcze 
przyjemniejsze. W tym roku ta-
kimi produktami na pewno będą 
nasz wąż oraz nożyce do żywopło-
tu z trzema nożami – mówi Mar-
cin Rożniata, dyrektor sprzedaży 
i marketingu w firmie RAMP. 

Wąż w sprzedaży będzie dostęp-
ny od marca w czterech wariantach: 
WOX10, który rozciąga się z 2,5 m 
do 10 m, WOX20 , który rozciąga 
się z 5 m do 20 m, WOX30, który 
rozciąga się z 7,5 m do 30 m oraz 
WOX40, który z 10 m rozciąga się 
aż do 40 m. Wszystkie węże sprze-
dawane są w komplecie z szybko-
złączkami i wielofunkcyjnym pi-
stoletem. 

– Jest to pierwszy taki wąż w Polsce. Od innych węży 
rozciągliwych, które już kiedyś były w sprzedaży różni się 
trwałością oraz jakością wykonania. Warstwa zewnętrzna 
jest wykonana w taki sposób, aby maksymalnie chronić 
go przed uszkodzeniami mechanicznymi, a metalowe 
zakucie łączące wąż z szybkozłączką zapewnia 
długotrwałe użytkowanie – mówi Marcin Rożniata, 
dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie RAMP
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R E K L A M A  

WYGRAJ TRAKTOREK 
ogrodowy Marcina Gortata 

z jego autografem
Ruszyła kampania reklamowa Briggs & Stratton YOU.POWERED oraz powiązany 
z nią konkurs konsumencki pod tym samym hasłem

YOU.POWERED – to globalne hasło 
Briggs & Stratton, które podkreśla, 

że użytkownicy korzystający z produktów 
amerykańskiego dostawcy mocy mogą za-
wsze liczyć na ich niezawodność i trwałość 
podczas pracy. W konkursie uczestnicy mają 
wyjątkową okazję pochwalić się i zaprezen-
tować jak pracują różnymi sprzętami napę-
dzanymi silnikami Briggs & Stratton. Moż-
na wysyłać zarówno zdjęcia, jak i filmiki, 

Sprzedaż asortymentu 
POND, czyli pomp, lamp, 

UV, filtrów, oczek wodnych 
to dochodowy interes, lecz by 
tak było, musisz postawić na 
sprawdzonego dostawcę sprzętu. Zapraszamy 
do współpracy z Aqua Nova – szeroki asorty-
ment akcesoriów do oczek wodnych, konku-
rencyjne ceny i dobre warunki handlowe. 

Eksperci firmy przybliżą tematykę POND 
oraz odpowiedzą na wszelkie nurtujące py-

tania. Zapraszamy do kontaktu z przedstawi-
cielami: Polska południowa, Tomasz: 730 009 
884; Polska północna, Marcin: 690 005 151 

ZARABIAJ 
z Aqua Nova

AQUA NOVA 
szkoli

Firma Aqua Nova zaprasza do współpracy

Firma Aqua Nova zaprasza do odbycia szko-
lenia z tematyki sprzętu do oczek wodnych, 
instalacji, serwisu i sprzedaży

a zwycięzca najciekawszej pracy zostanie 
właścicielem stuningowanego traktorka 
ogrodowego z autografem naszego najlep-
szego koszykarza w NBA Marcina Gortata. 
Na laureatów konkursu czekają również 
nagrody dodatkowe. Prace konkursowe 
można przesyłać do 31 sierpnia br., więcej 
szczegółów na www.jakwybrackosiarke.pl 
oraz www.facebook.com/ZielonyTrawnik-
zBriggsandStratton 
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„Biznes Ogrodniczy” Hasło z numeru marzec 2017

Imię ………………………………………………………………………….

Nazwisko …………………………………………………………………

Ulica ………………………………………………………………………

Nr domu …………………………………………………………………..

Kod pocztowy ……………………………………………………………..

Miejscowość ………………………………………………………………

Data urodzenia ……………………………………………………………

Numer telefonu …………………………………………………………….

E-mail …………………………………………………………………….

Warunkiem udziału w losowaniu jest nadesłanie do 26 marca 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 GardenFlora.

Rozwiązanie z numeru 2/88: Najwyższa jakość z trawami 
Agronas.

Nagrodę ufundowaną przez firmę Agronas otrzymuje 
Mieczysław Dudek z miejscowości Wola Mała. Gratulujemy!

KRZYŻÓWKA Z






