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Rozpoczynamy nowy sezon w branży ogrodniczej. Przed 
nami długi, intensywny i pracowity rok. Jaki on będzie 
i jakie plany mają przedstawiciele branży ogrodniczej? 
Czy w tym roku pogoda ułatwi handel? Jak zawsze nie 
zwalniamy tempa, stała obecność w terenie, udział 
w licznych targach i eventach pozwala nam dostarczać 
Państwu najnowsze i najbardziej interesujące informa-
cje z branży. W ramach przygotowań rubryki ‘Handel 
w regionie’ wybrałam się do Łańcuta. Dużym zaskocze-
niem było dla mnie niezwykle pozytywne nastawienie 

do minionego sezonu właścicieli tamtejszych sklepów. Postawą, zaangażo-
waniem i podejściem do prowadzenia biznesu absolutnie oczarowała mnie 
Magdalena Piwińska, właścicielka placówki „U Dudka”. 
Ekspansja sieci DIY w naszym kraju ciągle trwa. Jakie mają plany na ten rok 
i ile powstanie nowych placówek? Piszemy na ten temat w numerze. Ponadto 
specjalnie dla nas Marcelin Matusiak, strategic insight manager w GfK, insty-
tucie zajmującym się badaniami rynku, ocenia aktualną sytuację sieci skle-
pów DIY w Polsce. 
W numerze Paweł Kolasa, prezes HORTICO S.A., dokonuje bardzo szczerego 
podsumowania roku, przedstawia m.in. swoją ocenę bieżącej sytuacji na 
rynku ogrodniczym oraz przybliża plany przekształcenia Zielonego Centrum 
w placówkę PSB Mrówka. Zmiany także w zarządzie DCO – Małgorzata Rosa 
zastąpi ustępującą ze stanowiska Marzenę Bartosiewicz. Wśród szkółkarzy 
nastroje są pozytywne, zbierają zamówienia na kolejny sezon i przedstawiają 
nowości, z optymizmem oczekują nowego sezonu. 
Przed nami nowy wspólny rok pełen wyzwań i – tego jestem pewna – wielu 
ekscytujących wydarzeń.

Życzę satysfakcji i sukcesów w 2018 roku!

Intensywny 
i pracowity
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„Biznes Ogrodniczy” znamy i czytamy od pierwszego numeru. Z wielką ciekawością 
przeglądamy każde kolejne wydanie. Magazyn napędza nas do działania oraz 
pozytywnie motywuje do wyznaczania sobie nowych wyzwań i pokazuje, że nie ma 
rzeczy niemożliwych. 

Bardzo cenne są relacje z wizyt w placówkach ogrodniczych, dzięki którym wiemy, jak 
rozwija się branża i w którym kierunku zmierza. Często odwiedzamy opisywane miejsca, 
żeby zobaczyć, jakie rozwiązania warto wprowadzić u nas. Bardzo cenne są dla nas 
informacje o produktach i proponowanych nowościach, dzięki którym wiemy w co 
warto inwestować. „Biznes Ogrodniczy” dostarcza nam ważne wiadomości z rynku, 
opisuje spotkania, eventy, targi, przez co jesteśmy na bieżąco z wydarzeniami w branży.

Rośliny zawsze były naszym znakiem firmowym. Mamy już wspaniałe aroboretum, 
a aktualnie przygotowujemy rosarium. Chcemy, aby nasi klienci odpoczywali u nas, 
a zakupy robili przy okazji. Jest to trend, który wielokrotnie był opisywany na łamach 
„Biznesu Ogrodniczego”, i my właśnie w tym kierunku chcemy zmierzać.

„Biznes Ogrodniczy” pomaga nam w prowadzeniu firmy i podpowiada gotowe 
rozwiązania. Możemy powiedzieć, że to nasz magazyn, z którym się w pełni identyfikujemy. 
To numer 1. na rynku prasy ogrodniczej.

Jolanta i Sławomir Łuccy
właściciele firmy OGRODNICTWO ŁUCCY  
w miejscowości Masłomiąca pod Krakowem

Czytam …
BIZNES
OGRODNICZY
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Jarosław Olewicz
wydawca miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”

Odwiedzając targi i inne branżowe wyda-
rzenia, które odbyły się na przestrzeni 
ostatnich kilku miesięcy, można odnieść 
wrażenie, że branża zapadła w sen zi-
mowy, choć nie dotyczy to wszystkich 

producentów i dystrybutorów. Jeśli mielibyśmy jed-
nak określić dominujące nastroje, to zdecydowanie są 
one adekwatne do warunków panujących wieczorami 
o tej porze roku – ponure i raczej niewesołe. Branży 
ogrodniczej brakuje obecnie optymizmu, wiary w suk-
ces w kolejnym sezonie i wzmożonej aktywności, które 
w ogromnym stopniu zwiększają prawdopodobieństwo 
osiągnięcia dobrych wyników handlowych. 

Przełom 2017 i 2018 roku był inny niż analogiczne 
okresy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Targi zatowaro-
waniowe organizowane w hurtowniach oraz inne oficjal-
ne i nieoficjalne spotkania w branży pokazują, że poziom 
ostrożności i wyczekiwania jest bardzo wysoki. Taka ase-
kurancka postawa, jeśli przekroczy granice racjonalności, 
może być szkodliwa, a pisanie czarnych scenariuszy może 
stać się samospełniającą się przepowiednią. 

Niestety, nie możemy wykluczyć, że warunki at-
mosferyczne w kolejnym sezonie, a przynajmniej na 
początku tak wyczekiwanej wiosny, będą inne od na-
szych wyobrażeń. Czy przedstawiciele branży zamkną 
wtedy swoje firmy i będą szukali alternatywy w bar-
dziej przewidywalnych, mniej sezonowych biznesach? 
Nie, bo większość z nich myśli długofalowo, ma wie-
loletnią strategię uwzględniającą czynniki ryzyka, ta-
kie jak pogoda, i próbuje zdywersyfikować ofertę, aby 
wydłużyć sezon lub wykorzystać go do maksimum. 
Wszyscy musimy, zamiast siedzieć z założonymi rę-
kami, myśleć o przyszłości, planować kolejne działa-
nia i robić wszystko, aby entuzjazm i dobre nastroje, 
które przez lata napędzały branżę, nie wyparowały po 
jednym nieudanym sezonie. 

Nie możemy więc czekać, jak bohaterowie dramatu 
Becketta, na Godota, bo taka bierna postawa oznacza 
tak naprawdę marnowanie czasu, który można przezna-
czyć na rozwój biznesu, nowe koncepcje, a także – nie 
możemy o tym zapominać – kreowanie wokół naszej 
branży pozytywnej atmosfery. 

Czekając na Godota 



DYREKTOR TARGÓW

DZIAŁ SPRZEDAŻY

NOWA FORMUŁA TARGOWA

DLA BRANŻY OGRODNICZEJ 
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
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Nasza recepta na sukces to ciężka praca, wiele 
analiz, wsłuchiwanie się w głos naszych klientów 
i konsumentów oraz dobra współpraca ze wszystkimi 
partnerami handlowymi. Jako firma rodzinna nie myślimy 
w perspektywie najbliższego roku czy dwóch, ale raczej 
kilkudziesięciu lat – mówi Alexandre Simmler, dyrektor 
generalny SBM Life Science 

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI 

SBM: polski rynek 
będzie jednym 
z naszych priorytetów 

Kilka polskich firm, być może ano-
nimowych na rynku globalnym, 
ma w naszym kraju silną pozy-
cję i trudno będzie z nimi rywa-
lizować. Jakie są najważniejsze 
przewagi konkurencyjne Pana 
firmy, które mogą być istotne na 
polskim rynku?

Konkurowanie na nowym rynku 
to zawsze duże wyzwanie, w pełni 
zdajemy sobie sprawę, że nie jeste-
śmy na nim sami. Jednakże nasza 
rodzinna firma reprezentuje unika-
tową wizję handlu, dostarczamy na 
rynek wiele innowacyjnych produk-
tów, które stanowią nową jakość. 
Nie wchodziliśmy na polski rynek 
z myślą o zwalczaniu konkurencji 

– chcemy przede wszystkim wpro-
wadzać tutaj nasze innowacyjne 
rozwiązania. Ponad 20 lat temu, 
jako pionierzy na rynku, zaczyna-
liśmy we Francji promować naszą 
naturalną linię produktów. Od tego 
czasu staliśmy się liderem, a wie-
le firm próbuje nas naśladować. 

Dokładnie tak samo jest tutaj – 
jesteśmy na początku drogi. Mój 
zespół działający w Polsce bardzo 
dobrze zna rynek i dostosowuje 
strategię oraz działania do jego po-
trzeb. Chcemy podążać za właści-
cielami ogrodów przez cały sezon, 
dostarczając im nawozy wspierające 
rozwój roślin oraz produkty do pie-
lęgnacji, ochrony i leczenia roślin. 

Jesteśmy na początku drogi. Mój zespół działający 
w Polsce bardzo dobrze zna rynek i dostosowuje 
strategię oraz działania do jego potrzeb. Chcemy 
podążać za właścicielami ogrodów przez cały 
sezon, dostarczając im nawozy wspierające rozwój 
roślin oraz produkty do pielęgnacji, ochrony 
i leczenia roślin
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Jako firma rodzinna nie myślimy w perspektywie 
najbliższego roku czy dwóch, ale raczej 20 lat, a jako 
stosunkowo młoda osoba mogę powiedzieć, że znacznie 
dłuższej. Patrząc długofalowo, jakość i atrakcyjna cena, 
w zasięgu możliwości konsumentów, to najważniejsze 
czynniki decydujące o sukcesie

20 lat to stosunkowo krótki okres 
w porównaniu z innymi firmami 
z branży działającymi na rynku 
znacznie dłużej. Jak w tak krót-
kim czasie SBM Group osiągnęło 
pozycję lidera we Francji? 

Nasza recepta na sukces to ciężka 
praca, wiele analiz i wsłuchiwanie 
się w głos naszych klientów i kon-
sumentów – to bardzo ważny wa-
runek rozwoju, podobnie jak dobra 
współpraca ze wszystkimi partne-
rami handlowymi. Bardzo istotna 
jest także jakość – bez niej nie moż-
na stworzyć stabilnego biznesu. 
Jako firma rodzinna nie myślimy 
w perspektywie najbliższego roku 
czy dwóch, ale raczej 20 lat, a jako 
stosunkowo młoda osoba mogę 
powiedzieć, że znacznie dłuższej. 
Patrząc długofalowo, jakość i atrak-
cyjna cena, w zasięgu możliwości 
konsumentów to najważniejsze 
czynniki decydujące o sukcesie. 

Poza tym nie wystarczy słuchać 
opinii konsumentów, konieczne jest 
także dostarczanie im wiedzy – bran-
ża ogrodnicza jest w dużej mierze 
specjalistyczna i wielu konsumentów 

nie wie, jak dbać o swoje rośliny i je 
chronić. Właśnie dlatego organizuj-
my szkolenia, w których co roku bie-
rze udział ok. tysiąc konsumentów 
oraz pracowników sklepów i cen-
trów ogrodniczych. 

Warto też podkreślić, że lubimy 
swoją pracę i jesteśmy bardzo zmo-
tywowani – myślę, że nasi klienci 
mogą to odczuć każdego dnia. 

Grupa SBM działa w ponad 20 
krajach na całym świecie. Któ-
ry z tych rynków jest najbardziej 
istotny i czy Polska może się stać 
w przyszłości jednym z nich? 

Wszystkie kraje, w których działa 
Grupa SBM, są dla nas bardzo istot-
ne. Największe obroty osiągamy 

w USA, co nie jest zaskoczeniem, bo 
to największy rynek ogrodniczy na 
świecie. Oczywiście jednym z wio-
dących rynków jest dla nas także 
Francja, w końcu to tam wszystko 
się zaczęło. Natomiast co do Polski 
mogę powiedzieć, że będzie to jeden 
z naszych priorytetowych rynków 
w przyszłości z powodu dużych 
perspektyw rozwoju zarówno tu-
taj, jak i w innych krajach Europy 
Wschodniej. 

Czy uważa Pan, że branża ogrod-
nicza w Polsce wyróżnia się na 
tle innych europejskich krajów? 

Moim zdaniem polski rynek 
ogrodniczy jest dojrzały, oferta 
producentów jest bardzo szeroka, 
a konsumenci w Polsce są bardzo 
pragmatyczni. Polski rynek jest 
coraz bardziej podobny do tego, co 
możemy obserwować w Holandii, 
Belgii, Włoszech czy Francji. 

Można jednak zauważyć, że z po-
wodu niekorzystnych decyzji poli-
tycznych jest coraz więcej ograni-
czeń w przypadku rejestracji nowych 
produktów. Ze szkodą dla konsu-
mentów, którzy nie mają dostępu 
do produktów, których potrzebują 
i poszukują w sklepach. 

Jakie są główne cele, jakie firma 
SBM zamierza osiągnąć w ciągu 
najbliższych 5 lat? 

Mamy bardzo dużo pomysłów, jak 
rozwijać nasz biznes. Chcemy umac-
niać naszą pozycję lidera w zakresie 
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Kiedy półtora roku temu zdecydowaliśmy o przejęciu 
Bayer Garden, wiedzieliśmy, że rebranding będzie 
konieczny. Nie jest to dla nas duże wyzwanie, robiliśmy to 
wcześniej wielokrotnie, ostatnio, z dużym sukcesem, na 
rynku amerykańskim

sprzedaży naturalnych produktów 
do pielęgnacji i ochrony roślin. Po-
szukiwanie przez klientów natural-
nych produktów to znaczący trend, 
który będzie miał coraz większy 
wpływ na handel. 

Pracujemy także nad udoskona-
laniem opakowań – im prostsze bę-
dzie zastosowanie produktu, tym 
lepiej. Wszystko musi być obecnie 
łatwe dla konsumenta – to najlep-
szy sposób, aby uniknąć reklamacji. 

Monodawki takich produktów 
jak Decis i Previcur, które będą do-
stępne na polskim rynku w tym 
roku, to najlepszy przykład naszego 
sposobu myślenia o opakowaniach 
gotowych do użycia. 

W ciągu najbliższych 5 lat będzie-
my także rozwijać naszą strategię 
działań internetowych. Przeznacza-
my na ten cel sporo czasu i środków 
– tak, aby jak najlepiej przekazywać 
konsumentom wiedzę, porady i być 
blisko nich. 

Będziemy także kontynuować 
organizację eventów w punktach 
sprzedaży – w czasie najważniej-
szych weekendów w ciągu sezonu 

nasi pracownicy są obecni w skle-
pach, służąc konsumentom pora-
dą w jaki sposób i jakich środków 
używać, aby skutecznie zwalczać 
szkodniki i przeciwdziałać choro-
bom roślin. Określamy ich mianem 
„weekendowych wojowników”. 

Oprócz rozwijania naszej linii 
produktów naturalnych będziemy 
także pracować nad ofertą produk-
tów biobójczych. To dla nas bardzo 
ważna kategoria, bo chcemy dostar-
czać klientom rozwiązań nie tylko 
do pielęgnacji ogrodu, chcemy tak-
że sprawić, aby ich życie w innych 
aspektach było łatwiejsze. 

Jeśli spojrzymy oczami konsu-
menta na produkty, które na 
polskim rynku będzie oferowała 

Grupa SBM, możemy poczuć się 
trochę zdezorientowani. Bayer  
Garden zmienił się w Protect Gar-
den, a właścicielem tej marki 
jest firma SBM Life Science. Czy 
trudno będzie wytłumaczyć to 
klientom? 

Kiedy półtora roku temu zdecydo-
waliśmy o przejęciu Bayer Garden, 
wiedzieliśmy, że rebranding będzie 
konieczny. Nie jest to dla nas duże 
wyzwanie, robiliśmy to wcześniej 
wielokrotnie, ostatnio, z dużym 
sukcesem, na rynku amerykań-
skim. Pytaliśmy naszych kontra-
hentów i konsumentów jak najlepiej 
komunikować tę zmianę i jesteśmy 
pewni, że nasz przekaz będzie ja-
sny. Konsumenci najczęściej nie 
kupują produktów ze względu na 
markę, ale na opakowanie, które 
znają i kojarzą z dobrym produk-
tem. Wystarczy więc nie wprowa-
dzać znaczących zmian w wyglą-
dzie opakowań. 

W naszym portfolio mamy oko-
ło 500 własnych produktów i bę-
dziemy stopniowo wprowadzać je 
na polski rynek – tak, aby sprostać 
potrzebom naszych klientów. 

Popularność produktów ekolo-
gicznych to jeden z najważniej-
szych trendów w zachowaniach 
konsumentów. Jak ten fakt wpły-
wa na kategorię produktów do 
pielęgnacji i ochrony roślin? 

W tym przypadku jest podob-
nie jak przy leczeniu ludzi – cza-
sami wystarczą witaminy, ale 

Katarzyna Miedzińska, dyrektor oddziału Europa Środkowa i Rosja oraz Alexandre 
Simmler, dyrektor generalny SBM Life Science
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czasem trzeba też wziąć anty-
biotyk. Naturalne rozwiązania 
świetnie sprawdzają się przy na-
wożeniu, ale w przypadku walki ze 
szkodnikami preparaty chemicz-
ne są lepsze, bo działają szybciej. 
Potrzebujemy więc obu tych roz-
wiązań, a komplementarność to 
kluczowe pojęcie. W tym kierunku 
będzie się rozwijał rynek i my też 
idziemy tą drogą. 

Mamy ogromne doświadcze-
nie w poszukiwaniu naturalnych, 
innowacyjnych rozwiązań, na 
działania badawczo-rozwojowe 
przeznaczamy co roku około 5% 
naszych przychodów. To dla nas 
jasne, że na wiele chorób roślin nie 
ma jak do tej pory dobrego natu-
ralnego rozwiązania. Przed nami 
jeszcze długa droga. Trzeba też 
mieć na uwadze, że od znalezienia 

rozwiązania do rejestracji produk-
tu upływa od 5 do 7 lat.

Jakie jest największe wyzwanie 
stojące przed branżą ogrodniczą? 

Pomimo tego, że środki ochrony 
roślin są bezpieczne, przebadane, 
poddane bardzo restrykcyjnym re-
gulacjom – często można usłyszeć 
negatywne opinie na ich temat. Nie 
tylko producenci, ale też sprzedawcy 
powinni z większym zaangażowa-
niem ograniczać obawy konsumen-
tów, wysyłając im jasny komunikat: 
jesteśmy ekspertami od ochrony ro-
ślin, bierzemy odpowiedzialność za 
ich działanie, więc zaufaj nam i po-
stępuj zgodnie z instrukcją. 

Czy kiedykolwiek miał Pan wąt-
pliwości co do tego, czy warto 
zarządzać rodzinną firmą? 

Kiedy mój ojciec zaczynał budować 
pozycję naszej firmy w 1994 r., byłem 
jeszcze na studiach. Kiedy je skończy-
łem, powiedział: „jeśli chcesz być leka-
rzem albo prawnikiem, po prostu mi 
powiedz”. Zawsze miałem możliwość 
wyboru. 15 lat temu zdecydowałem się 
jednak na pracę w SBM – marketing 

Wszystko musi być obecnie 
łatwe dla konsumenta – to 
najlepszy sposób, aby uniknąć 
reklamacji. Monodawki takich 
produktów jak Decis i Previcur, 
które będą dostępne na polskim 
rynku w tym roku, to najlepszy 
przykład naszego sposobu 
myślenia o opakowaniach 
gotowych do użycia
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i handel to mój główny zakres obowiązków. Wkła-
dam w pracę dużo serca, od początku byłem bar-
dzo zmotywowany i do tej pory nic się pod tym 
względem nie zmieniło. Kiedy codziennie rano 
wstaję do pracy, czuję się szczęśliwy. 

Oczywiście są zalety i wady pracy w firmie 
rodzinnej – także na polskim rynku jest wiele 
firm tego typu. Zaletą jest na pewno to, że jako 
rodzinna firma bardzo dbamy o etykę pracy 
i nasze firmowe wartości. Nigdy nie myśleli-
śmy o sprzedaży firmy, nie pobieramy nawet 
dywidendy, większość środków inwestując 
w jej rozwój. Wady? Niemal w każdy weekend 
rozmawiamy z ojcem o pracy. Można zauważyć 
pokoleniową różnicę w postrzeganiu work-life 
balance między nami. Mój ojciec jest bardziej 
pochłonięty pracą w weekend i kiedy mówię 
„stop, potrzebuję przerwy”, czasem trudno 
mu to zrozumieć. Zawsze radzę mu wtedy, 
aby spróbował być moim ojcem, a nie szefem. 

Jaką część swoich codziennych obowiąz-
ków lubi Pan najbardziej? 

Największą przyjemność sprawia mi bycie 
blisko biznesu, odwiedzanie krajów, w któ-
rych działa Grupa SBM. Regularne rozmowy 
z pracownikami i klientami firmy oraz uczenie 
się od nich sprawia, że łatwiej jest mi rozwijać 
firmę. Nigdy nie widziałem eksperta z żadnej 
branży, który cały czas siedziałby za biurkiem. 

Czy ma Pan własny ogród? 
Oczywiście! Pamiętam, że już jako dziecko 

lubiłem grzebać w ziemi i jeździć kosiarką. Nie 
mam co prawda czasu na uprawę własnych 
warzyw i inne czasochłonne prace w ogrodzie, 
ale jestem świetnym doradcą dla moich przy-
jaciół i często przynoszę im też nasze produk-
ty do wypróbowania. Zawsze powtarzam też 
naszym pracownikom z działu marketingu, 
aby zanim zaczną myśleć o rozwijaniu dane-
go produktu, sami go wypróbowali, przeczy-
tali informacje na opakowaniu, spróbowali 
użyć go według instrukcji i przede wszystkim 
spojrzeli na ten produkt oczami klienta, a nie 
speca od marketingu. 
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Małe, ale dobrze zaopatrzone sklepy ogrodnicze, wspaniałe punkty 
sprzedaży roślin oraz niezwykle pozytywnie nastawieni detaliści –  

tak wygląda branża ogrodnicza w Łańcucie. Jaki mieli sezon  
i co jest tajemnicą ich sukcesu?

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Łańcut – niewielkie miasto 
w województwie podkar-
packim, które liczy 18 tys. 

mieszkańców – zadziwiło mnie 
liczbą sklepów ogrodniczych, bar-
dzo dobrze prosperujących 
na tak małej powierzchni. 
Zdziwiło mnie także nie-
zwykle pozytywne nasta-
wienie detalistów do sezonu 
2017, co w skali kraju było wręcz 
wyjątkowe. Na tym terenie sprze-
dawcy zgodnie podkreślali, że mie-
li dobry rok i mimo początkowej 
słabej wiosny i zmiennej pogody 
sprzedaż była na podobnym po-
ziomie co w poprzednim sezonie. 
Działają tu hurtownie: Wialan, 
Planta, Green&Joy, Agrosimex, 
a także dwie lokalne: FHU REN 
i AgroWim.

ŁYŻECZKĄ, A STALE
D&M Sklep ogrodniczy działa 

w Łańcucie już 23 lata. W świado-
mości klientów funkcjonuje pod 
nazwą „U Dudka”. Obecnie tę po-
łożoną na niewielkiej powierzch-
ni, ale pełną uroku placówkę pro-
wadzi Magdalena Piwińska, która 
przejęła działalność po swoim ojcu. 
Już od wejścia przywitała mnie 
uśmiechnięta, pogodna i niezwykle 

rozmowna właści-
cielka. Tym, co wyróżnia 

ten sklep, jest bardzo szero-
ki i zróżnicowany asortyment od 
produktów metalowych, przez opo-
ny do rowerów, po farby, silikony, 

a nawet fajerwerki. – 
Ofertę dostosowuje-

my do potrzeb i zapytań 
klientów, wprowadzamy 

asortyment, o który są pyta-
nia. Poza wszystkimi tradycyjnymi 
ogrodniczymi produktami, jak na-
wozy, środki ochrony roślin, nasio-
na czy podłoża, mamy bardzo szero-
ką ofertę artykułów gorzelniczych. 
Sezon 2017 był porównywalny do 

Od lewej: Magdalena Piwińska, właścicielka sklepu D&M, Agnieszka Idziak, redaktor
naczelna „Biznesu Ogrodniczego” i Mieczysław Dudek, właściciel sklepu

Siła detalu

Raport

z regionuŁańcu
t
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D&M Sklep ogrodniczy w świadomości klientów funkcjonuje 
pod nazwą „U Dudka”

poprzedniego, nie może-
my narzekać. Moją ważną 

dewizą w prowadzeniu dzia-
łalności jest powiedzenie taty: 
„Łyżeczką, a stale”. Dlatego tak 
ważne jest umiejętne zaopatrze-
nie sklepu, żeby klienci przez 
cały rok nas odwiedzali – mówi 

Magdalena Piwińska. Jaki bę-
dzie kolejny sezon ? – Trudno 
powiedzieć, u nas wiosenne 
przebudzenie zaczyna się za-
wsze po świętach wielkanoc-
nych – mówi właścicielka. Sklep 
współpracuje z hurtowniami 
Hortico, Planta, Green&Joy.

D&M Sklep ogrodniczy działa już 23 lata

D&M Sklep ogrodniczy wyróżnia bardzo 
szeroki i zróżnicowany asortyment od 
produktów metalowych, przez opony do 
rowerów, po farby, silikony, a nawet fajerwerki



ZAKUPY PRZY OKAZJI
„RÓŻA-NECZNIK” to wspania-

łe miejsce na mapie Łańcuta, któ-
re jako jedyne w tym mieście ma 
tak szeroką ofertę roślin, a spora 
ich część pochodzi z własnej pro-
dukcji. Placówkę od 10 lat prowa-
dzi Dorota Skawina wraz z mę-
żem Łukaszem, który zajmuje się 
projektowaniem i zakładaniem 
ogrodów. Jest to kontynuacja wie-
loletniej pasji, którą w latach 90. 

zapoczątkowali rodzice pana Łu-
kasza, dlatego są oni dobrze znani 
tamtejszym mieszkańcom. 

„RÓŻA-NECZNIK” znajdu-
je się naprzeciw dużego marketu 
spożywczego, co jest korzystnym 

sąsiedztwem i napędza wspól-
nych klientów. – Miniony sezon 
był dla nas dość trudny ze względu 
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„RÓŻA-NECZNIK” to wspaniałe miejsce na mapie Łańcuta, które jako jedyne 
w tym mieście ma tak szeroką ofertę roślins

Zespół Centrum Ogrodniczego „RÓŻA-NECZNIK” 

Miniony sezon był dla nas 
dość trudny ze względu 
na niesprzyjającą aurę 

wiosenną, jednakże 
udany ze względu 

na licznych klientów 
odwiedzających naszą 
szkółkę – mówi Dorota 
Skawina, właścicielka 

Centrum Ogrodniczego 
„RÓŻA-NECZNIK” 



na niesprzyjającą aurę wiosenną, 
jednakże udany ze względu na licz-
nych klientów odwiedzających naszą 
szkółkę – mówi Dorota Skawina. Do-
daje także, iż zauważalny jest spadek 
sprzedaży roślin iglastych na rzecz 
bylin, roślin liściastych oraz owo-
cowych, a także niesłabnąca moda 
na trawy ozdobne. W tym miejscu 
klienci kupią wszystkie potrzebne 
produkty do ogrodu, m.in.: nasiona, 
podłoża, donice, czy nawozy. Panu-
je tu przyjazna atmosfera, jest miła 
obsługa, dzięki czemu przyjemnie 
spędza się czas wśród roślin, a za-
kupy robi się przy okazji, trudno 
stąd wyjść z pustym koszykiem. 

NOWA LOKALIZACJA
Sklep Plon funkcjonuje na ryn-

ku od ponad 20 lat. Piotr Sagan, 
obecny właściciel, najpierw tu 
pracował, a ok. 10 lat temu od-
kupił sklep. Obecnie Plon został 
przeniesiony z ulicy Cetnarskie-
go na Rzeźniczą, ponieważ trwa 
remont budynku. Właściciel ma 

nadzieję, że przed wiosennym 
sezonem uda mu się wrócić do 
starej lokalizacji. Prowadzi on 
także placówkę w miejscowości 
Markowa. Plon poza tradycyjnym 
ogrodniczym asortymentem dla 
hobbystów, jak nasiona, nawozy, 
podłoża czy donice, wyróżnia na 
lokalnym rynku oferta środków 
dla rolników i sadowników. – Pogo-
da w sezonie 2017 była względnie 
dobra, dlatego nie mogę narzekać 
na sprzedaż – mówi Piotr Sagan. 
Klimat sklepu ogrodniczego bez 
względu na lokalizację tworzą lu-
dzie, a Plon jest bardzo przyjaznym 
miejscem, właściciel niezwykle po-
godną osobą, z którą przyjemnie 
się rozmawia. Sklep współpracu-
je z hurtowniami Wialan, Planta 
oraz firmą Agrosimex.

Piotr Sagan, właściciel sklepu ogrodniczego Plon
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D&M Centrum Ogrodnicze
ul. Kochanowskiego

„RÓŻA-NECZNIK” 
ul. Piłsudskiego 47a

Sklep Plon
Czasowo przeniesiony  

z ul. Cetnarskiego 4 na Rzeźniczą

Ogród-Serwis
ul. Kochanowskiego 1

FHU REN Renata Grad
ul. Mickiewicza 10

Centrum Ogrodnicze 
SKOWRONEK
Albigowa 1594/4, 37-122 Albigowa
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STAWIAMY NA JAKOŚĆ
W Łańcucie znajduje się punkt 

ze sprzętem zmechanizowanym, 
który od prawie 30 lat prowadzi 
Bronisław Turek. W sklepie klienci 
kupią sprzęt głównie produkcji ja-
pońskiej, tj.: Kawasaki, Shindaiwa, 
Maruyama oraz takich marek jak 
Oleo-Mac, MTD czy Makita.

W ofercie znajdują się m.in.: pi-
larki, kosiarki, kosy, rębarki, gle-
bogryzarki, dmuchawy, sekatory 
spalinowe, opryskiwacze, myjki ci-
śnieniowe czy traktorki. – Klienci 
znają nas od lat, wiedzą, że kupią 
tu sprzęt droższy, ale dobrej jako-
ści, na który otrzymują od 3 do 5 lat  
gwarancji. Jednemu klientowi sprze-
dajemy produkt raz na kilka lat, ale 
on do nas wraca, żeby zrobić prze-
gląd maszyny lub dokupić inny po-
trzebny sprzęt. Jesteśmy rozpozna-
walni na rynku i znani ze sprze-
daży najlepszego sprzętu – mówi 
Bronisław Turek. – W sprzedaży 
dominuje sprzęt spalinowy, choć 
coraz bardziej popularny z uwagi na 
ochronę środowiska jest akumula-
torowy. Moim zdaniem stałe miej-
sce cały czas będą miały maszyny 

elektryczne, ponieważ coraz czę-
ściej prace w ogrodach wykonują 
kobiety, dla których znaczenie ma 
łatwość obsługi i waga urządzenia 
– tłumaczy. Pan Bronisław prowa-
dził także punkty w Jarosławiu, 
Przeworsku i Sanoku. 

MAŁY, ALE SKUTECZNY
Sklep ogrodniczy FHU REN 

działa w Łańcucie od 4 lat, wła-
ścicielką jest Renata Grad, która 

Bronisław Turek, właściciel sklepu Ogród-SerwisW Łańcucie znajduje się punkt ze sprzętem zmechanizowanym Ogród – Serwis

Od lewej: Monika Jaskuła, pracownica sklepu FHU REN i Renata Grad, właścicielka 

z rynkiem ogrodniczym jest zwią-
zana od ponad 15 lat. Poza dzia-
łalnością detaliczną prowadzi 
także sprzedaż hurtową, obsłu-
gując teren Podkarpacia. Sklep 
ma małą powierzchnię, ale jest 
bardzo dobrze zaopatrzony, poza 
produktami typowo ogrodniczy-
mi klienci kupią także karmy dla 
zwierząt czy ozdoby na święta.  
– Przez pierwsze 2 lata funkcjono-
wania sklepu staraliśmy się, aby 
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mieszkańcy się o nas dowiedzieli 
i nas poznali. Budowaliśmy roz-
poznawalność. Rok 2017 mimo 
ciężkiej wiosny był dla nas dobry, 
jesteśmy widoczni na lokalnym 
rynku, mamy stałych klientów, 
którzy doceniają nasze doradztwo 
– opowiada Renata Grad. Wiosną 
w sklepie jest mnóstwo roślin, se-
zon zaczyna się od bratków, przez 
rośliny balkonowe, po rododendro-
ny czy azalie. – Dobre zaopatrze-
nie, a w sezonie szeroka oferta ro-
ślin, powodują, że zbudowaliśmy 
swoją pozycję na lokalnym rynku. 
Właściwy dobór asortymentu jest 
dla nas bardzo ważny, ponieważ 
w pobliżu placówki znajduje się 
znany market spożywczy, który 
również sezonowo wprowadza 
asortyment ogrodniczy – podsu-
mowuje Renata Grad.

U SKOWRONKA
Zaledwie 7 km od Łańcuta w miej-

scowości Albigowa znajduje się uro-
cze Centrum Ogrodnicze Skowro-
nek, które od 6 lat prowadzi Marta 
Skowronek. Placówka od świąt Bo-
żego Narodzenia do początku wio-
sny jest zamknięta. W tym miejscu 

klienci poza produktami ogrodniczy-
mi kupią doskonałej jakości rośliny 
z własnej produkcji. Właścicielka za-
towarowuje się u swojej mamy, któ-
ra od 30 lat prowadzi szkółkę Wilk 
w miejscowości Wysoka. – Każde-
go roku sprzedają się inne rośliny. 
W tym roku panowała duża moda 
na berberysy. Moja siostra tak-
że prowadzi sklep ogrodniczy, ale  
u niej sprzedają się zupełnie inne 
rośliny niż u mnie. Każde miejsce 
ma swoich klientów. Co roku notuję 
wzrost sprzedaży. W planach mam 
wybudowanie w tym miejscu więk-
szego sklepu ogrodniczego z praw-
dziwego zdarzenia – mówi Marta 

Marta Skowronek, właścicielka Centrum Ogrodniczego Skowronek

21

Zaledwie 7 km od Łańcuta w miejscowości Albigowa znajduje się 
urocze Centrum Ogrodnicze Skowronek

Skowronek. Centrum odwiedza 
bardzo dużo klientów z polecenia. 
Placówka ma bardzo dobrą opinię 
na rynku. 



na nowy sezon 

Szkółki
 gotowe 
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Inwentura zakończona, zamówienia na asortyment 
wiosenny spływają, a szkółki poszerzają ofertę i grono 

odbiorców – wśród polskich centrów ogrodniczych 
i klientów zagranicznych. „Koniunktura jest dobra, wracamy 

do punktu sprzed kryzysu szkółkarskiego” – mówią 
producenci roślin 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Spis treści:
26  Gotowi na kolejny 

sezon: rozmowa z Anną 
Panek, właścicielką 
Gospodarstwa Panek

27  3 pytania do Roberta 
Wójcika, właściciela 
Szkółki Drzew i Krzewów 
Ozdobnych IGLAK
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Choć zima to w gospo-
darstwach szkółkar-
skich czas relatywnego 

spokoju, to o zapadaniu w sen 
zimowy nie ma mowy. – Inwen-
taryzacja zakończona, zabezpie-
czyliśmy już rośliny przed zimą 
i zbieramy zamówienia na kolej-
ny sezon. Oferta na 2018 r. zo-
stała poszerzona w takich gru-
pach roślin jak drzewa owocowe 
i byliny, w naszym asortymencie 
będzie też można znaleźć więcej 
odmian hortensji. Co roku sprze-
dajemy coraz więcej materiału do 

polskich centrów ogrodniczych, 
rozwijają się także takie kierun-
ki eksportu, jak Białoruś czy Ka-
zachstan. W zakresie sprzedaży 
do Rosji obserwujemy zmiany 
w grupie naszych klientów, ale 
bez większego wpływu na ogólną 
wartość sprzedaży – mówi Adam 
Ważyński, właściciel Szkółki 
Roślin Ozdobnych Ważyńscy. – 
W listopadzie i grudniu zebrali-
śmy więcej zamówień niż w ana-
logicznym okresie rok wcześniej. 
Co roku widać tendencję do co-
raz wcześniejszego składania 

zamówień, ale też odbierania 
materiału. Nastroje wśród szkó-
łek są optymistyczne. Czekamy 
na wiosnę – dodaje. 

Jak do nadchodzącego sezonu 
przygotowują się inne szkółki? – 
Kończymy prace nad inwentaryzacją 
roślin. Robimy ją bardzo starannie, 
aby nasza oferta była jak najbar-
dziej dokładna. Przyjmujemy już 
oczywiście zamówienia na wiosnę 
2018 r., jednak potwierdzimy je 
dopiero po zakończeniu prac in-
wentaryzacyjnych – tak, aby były 
w pełni rzetelne. Przygotowuje-
my nowe wzory etykiet zarówno 
do nowych, rzadko spotykanych 
w Polsce odmian magnolii, jak 
również do roślin iglastych, szcze-
pionych i piennych. Przygotowali-
śmy także nowe wydanie katalogu 
odmian własnych, które są wizy-
tówką naszej szkółki. Cały czas 
trwają też prace projektowe nad 
naszymi stoiskami na IPM Essen 
i na Gardenii – mówi Agnieszka 
Pelczar-Kałuzińska, właścicielka 
szkółki A&M Kałuzińscy Polskie 
Korzenie. 

Pracy nie brakuje, zwłaszcza 
dlatego, że wiele polskich szkó-
łek systematycznie rozbudowuje 
ofertę i udoskonala współpracę 
z partnerami handlowymi. 

– W naszej nowej ofercie można 
znaleźć 10 nowych odmian magno-
lii, 4 nowe odmiany różaneczników, 
11 nowych odmian roślin iglastych 
rozmnażanych poprzez sadzonki, 
33 nowe odmiany roślin iglastych 
szczepionych, w tym również formy 
pienne. Kolejne nowości wprowa-
dzimy już jesienią 2018 r. Mamy też 
pomysły na usprawnienie obsługi 
klientów i podniesienie jej stan-
dardów, mamy nadzieję, że uda 
nam się je wprowadzić już jesienią  
2018 r. – zapowiada Agnieszka 
Pelczar-Kałuzińska. 

W listopadzie i grudniu zebraliśmy więcej zamówień niż 
w analogicznym okresie rok wcześniej. Co roku widać 
tendencję do coraz wcześniejszego składania zamówień, 
ale też odbierania materiału. Nastroje wśród szkółek 
są optymistyczne. Czekamy na wiosnę – mówi Adam 
Ważyński, właściciel Szkółki Roślin Ozdobnych Ważyńscy





26 RAPORT SPECJALNY

Rozmowa z Anną Panek, właścicielką Gospodarstwa 
Specjalistycznego PANEK

Gotowi na kolejny sezon

Jak szkółka jest przygotowana 
do nowego sezonu?

Plany na kolejny rok mamy już 
dopięte, zamówiliśmy sadzonki 
na nowy sezon u naszych stałych 
dostawców, choć część pracy mu-
sieliśmy oczywiście wykonać wcze-
śniej – byliny kwitnące wiosną 
sadzimy w sierpniu. Jak co roku 
zwiększamy produkcję – w 2018 r. 
o co najmniej 10%. Nasza nowa 

Jesteśmy w trakcie 
przygotowań nowej strony 

internetowej i nowego 
systemu zamówień B2B dla 

centrów ogrodniczych –  
mówi Anna Panek, 

właścicielka Gospodarstwa 
Specjalistycznego PANEK

oferta wiosenna została już przy-
gotowana i zaprezentowana wie-
lu klientom na przedsezonowych 
targach, w których uczestniczyli-
śmy. Będziemy ją doprecyzowywać 
w trakcie sezonu – nie przyjmuje-
my zamówień z wyprzedzeniem, 
ale co tydzień wysyłamy aktual-
ną ofertę. 

Na jakie dodatkowe działa-
nia wspierające działalność 
szkółki Pani stawia?

Jesteśmy w trakcie przygoto-
wywania nowej strony interneto-
wej i nowego systemu zamówień 
B2B dla centrów ogrodniczych, 
który będzie zawierał aktual-
ne zdjęcia roślin – zamierzamy 
uruchomić je przed sezonem.

Jakie nowości pomogą od-
nieść sukces w sezonie 2018?

 W naszej nowej ofercie jak 
co roku nie zabraknie nowości 
– uwagę przyciągnie na pew-
no odmiana truskawki o czer-
wonych kwiatach czy pomido-
ra balkonowego o fioletowych 
owocach oraz szeroka oferta 
nowych bylin. 

Jedna z części Gospodarstwa Specjalistycznego Panek mieści się na 4,5 ha 
w miejscowości Kościelna Góra

W Pruszkowie przy szkółce znajduje się także punkt 
detaliczny
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Roberta Wójcika, właściciela Szkółki Drzew  
i Krzewów Ozdobnych IGLAK

3 pytania do…

Na jakim etapie są u Państwa 
przygotowania do nowego 
sezonu? 

Wciąż jesteśmy w trakcie przy-
gotowań oferty wiosennej. Prowa-
dzimy także hurtową sprzedaż 
choinek, co mocno angażowało 
nasze siły i stąd mamy mały po-
ślizg. Co do szkółki, to staramy 
się systematycznie poszerzać are-
ał upraw. Dla przykładu, na wio-
snę powiększymy szkółkę o nowe  
4 ha przeznaczone na nasadzenia 
gruntowe oraz o 0,5 ha zwiększy-
my produkcję w pojemnikach. 

Intensywne jesienne opady spo-
wolniły prace, ale jesteśmy do-
brej myśli. 

Czy zamówienia na ofertę wio-
senną są podobne niż w ubie-
głym roku? 

Koniunktura jest dobra, wra-
camy do punktu sprzed kryzysu 
szkółkarskiego. Już na podstawie 
zamówień, które spłynęły do szkół-
ki do tej pory mogę powiedzieć, 
że ponad 30% materiału jest już 
zarezerwowane. Obserwujemy też 
rozwój platformy sprzedaży Gre-
enery, być może włączymy się do 
tego projektu w przyszłym roku. 
Poszerzamy także eksport o nowe 
kierunki – ostatnio o klientów 
z Finlandii, Francji i Słowacji. 

Jakie nowości można będzie 
znaleźć w ofercie szkółki? 

Jak co roku wprowadzamy do 
oferty co najmniej kilka nowych 
roślin szczepionych. W tym roku 
będziemy promować szczególnie 
naszą sosnę Schwerina 'Wiethorst' 
(Pinus ×schwerinii 'Wiethorst') oraz 
sosnę giętką ‘Vanderwolf's Pyra-
mid’ (Pinus flexilis 'Vanderwolf's 
Pyramid'). Poszerzamy także ofertę 
roślin liściastych zimozielonych, 
traw ozdobnych i drzew alejowych. 
Naszą specjalnością ciągle są rośli-
ny iglaste, ale klienci szkółki do-
pytują także o inny asortyment, 
więc musimy go mieć w ofercie. 
W nowy sezon wkraczamy z du-
żym optymizmem. 

Koniunktura jest dobra, wracamy do punktu sprzed kryzysu 
szkółkarskiego. Już na podstawie zamówień, które spłynęły 
do szkółki do tej pory mogę powiedzieć, że ponad 30% 
materiału jest już zarezerwowane – mówi Robert Wójcik, 
właściciel Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych IGLAK

Szkółka Iglak zajmuje obejmuje obszar ponad 30 ha w miejscowości Osuchów
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MALINOTRUSKAWKA  
(RUBUS ILLECEBROSUS) 

Malinotruskawka preferuje stanowiska słoneczne lub 
lekko ocienione, wilgotne bez większych wymagań 

glebowych. Krzewy z kolczastymi pędami, dorastające 
do wysokości 0,6 m i szerokości ok. 1 m. Owoce 

czerwone, w smaku przypominają owoce morwy, 
bardzo smaczne.

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Kusibab-Wyka

Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki

www.kusibab-wyka.pl

SAXIFRAGA x ARENDSII 
‘MARTO HOT ROSE’

Skalnica to jedna z pierwszych wiosennych bylin. 
Odmiana ‘Marto Hot Rose’ wyróżnia się intensywną 

barwą kwiatów i przydatnością do uprawy na skalniaku, 
jak również w pojemnikach i kompozycjach z innymi 

wiosennymi roślinami. Tworzy poduchy z gęsto ułożonych 
kwiatów o intensywnej barwie, przyciągając uwagę.

Gospodarstwo Specjalistyczne 
„PANEK” 

ul. Marii Dąbrowskiej 12, 05-800 Pruszków 

www.e-panek.pl

POWOJNIK 'VILLE DE LYON' / 
CLEMATIS 'VILLE DE LYON'

Jedna z najbardziej interesujących odmian, należących do 
dekoracyjnej linii roślin Deko Patio. Bardzo ozdobne pnącze 

o dekoracyjnych różowych kwiatach. Roślina dorasta do 
wysokości 3-4 m, jest to odmiana bardzo obficie kwitnąca. Nadaje 
się do uprawy w pojemniku na balkonie czy tarasie, jak również do 
obsadzania pergoli czy ogrodzeń. Roślina poprowadzona jest przy 

efektownej drabince, ponadto posiada przyciągającą uwagę 
osłonkę pasującą na każdą okazję.

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH ‘CLEMATISY’ 
M.K.J. WĘDROWSCY
ul. Sportowa 1a, 83-211 Kolincz

www.sklep.clematisy.pl

SORBARIA SORBIFOLIA ‘SEM’ – 
TAWLINA JARZĘBOLISTNA

Niewysoki, zwarty krzew o ciekawych pierzastych liściach 
szczególnie dekoracyjnych wczesną wiosną. Bardzo 

wcześnie rozpoczyna wegetację. Jest niezwykle odporny 
na mróz, zanieczyszczenie i zasolenie, dlatego też często 

polecany jest do zastosowań miejskich. Tawlina daje liczne 
rozłogi, przez co silnie rozrasta się dookoła. Z tego względu 
bardzo dobrze nadaje się na umacnianie np. skarp oraz 

do zastosowań między pasami drogowymi.

SZKÓŁKI KUROWSCY
ul. Kurowska 105, 24-130 Końskowola

www.kurowski.pl

PANICUM VIRGATUM 
(PROSO RÓZGOWATE) 

‘NORTHWIND’
Bardzo wartościowa trawa o wyjątkowo zwartym, 
wyprostowanym pokroju, świetnie prezentująca się 
w pojemniku. Kwitnie w sierpniu-wrześniu. Dorasta 
do wysokości 100-150 cm. Polecana na słoneczne 
stanowiska. W pełni zimotrwała na terenie całej 

Polski.

SZKÓŁKI ŻBIKOWSKIE
ul. Żbikowska 51, 05-800 Pruszków

www.hoser.pl

CHAMAECYPARIS OBTUSA 
'BILL' 

Bardzo ciekawa odmiana cyprysika tępołuskowego 
o powolnym wzroście, skręconych wachlarzowato pędach 

i nieregularnym stożkowym pokroju. Zabarwienie łusek 
żółto-zielone. Po 10 latach osiąga 1 m wysokości. Preferuje 
stanowiska słoneczne, osłonięte od wiatrów, gleby żyzne, 

umiarkowanie wilgotne lub wilgotne. Krzew polecany jest do 
małych i średnich ogrodów, ogrodów skalnych, do uprawy 

w pojemnikach.

A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie 
Korzenie 

Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek

www.kaluzinscy.pl



TEKST: dr Wiesław Szydło,  
wiceprezes ZSzP

Pieris japoński ‘Little Heath’ do pra-
widłowego wzrostu wymaga gleb kwa-
śnych, próchnicznych i stale umiarkowa-
nie wilgotnych, stanowisk osłoniętych 
i zacisznych, półcienistych lub cienistych. 
Ponieważ krzew nie jest w pełni odporny 
na mróz, w najchłodniejszych rejonach 
kraju wymaga zabezpieczania na zimę 
– okrywania stroiszem lub agrowłókni-
ną. Glebę wokół roślin warto ściółko-
wać przekompostowaną korą sosnową. 
Zabieg ten zabezpiecza płytki system 
korzeniowy przed przemarzaniem oraz 
dodatkowo sprzyja utrzymaniu kwa-
śnego odczynu podłoża. Pielęgnacja 
w trakcie okresu wegetacyjnego ogra-
nicza się do podlewania i ewentualne-
go nawożenia specjalnymi nawozami 
do roślin kwasolubnych, w dawkach 
zgodnych z zaleceniami producentów. 

Podobnie jak większość roślin wrzo-
sowatych pieris japoński najlepiej 
rośnie w starszym, kilku- lub kilku-
nastoletnim ogrodzie z ustalonym 
mikroklimatem. Dobrze prezentuje 
się w towarzystwie różaneczników, 
kiścieni, kalmii, wśród drzew i krze-
wów iglastych oraz innych gatunków 
roślin zawsze zielonych. Na wiosnę 
niezwykle interesująco wyglądają 
kompozycje z kwitnącymi w tym sa-
mym okresie wrzoścami. 

Artykuł powstał we współpracy ze 
Związkiem Szkółkarzy Polskich.
Więcej informacji o roślinach 
i ich producentach uzyskać moż-
na na www.e-katalogroslin.pl  
lub www.zszp.pl i pod nr telefonu 
22 435 47 22

na wierzchołkach pędów. Białe, 
dzwoneczkowate kwiaty otwie-
rają się w kwietniu i podobnie jak 
u innych odmian są zebrane w zwi-
sające kwiatostany. W trakcie kwit-
nienia, przy słonecznej i ciepłej po-
godzie, znad krzewów unosi się we-
soły harmider pracujących pszczół 
i trzmieli. Odmiana ‘Little Heath’ 
została wyselekcjonowany w latach 
70. XX w. w Holandii. Potwierdze-
niem dużej wartości dekoracyjnej 
rośliny było nadanie jej w 1993 r. 
nagrody AGM, przyznawanej przez 
brytyjskie Królewskie Towarzy-
stwo Ogrodnicze (RHS).

Pieris japoński ‘Little Heath’ 
to niewielki krzew o zwar-
tym pokroju i powolnym 

tempie wzrostu. Uwagę przyciąga 
obfitym wiosennym kwitnieniem 
oraz ozdobnymi, dwubarwnymi 
liśćmi, dzięki którym przypomina 
odmianę ‘Variegata’, choć w porów-
naniu do niej jest bardziej kompak-
towy. Po 10 latach uprawy roślina 
ma nie więcej niż 0,5 m wysokości. 
Jej liście są lancetowate, skórza-
ste, ciemnozielone i błyszczące, na 
brzegu z ozdobną, białą obwódką. 
Liście są dosyć gęsto i równomier-
nie rozłożone na pędach. Młode 
wiosenne przyrosty są intensyw-
nie różowe i niemal tak samo de-
koracyjne, jak kwiaty. Pąki kwia-
towe zawiązują się pod koniec lata 

Wśród roślin wrzosowatych uprawianych w Polsce pieris japoński jest jednym 
z mniej znanych gatunków. Ta pochodząca z Azji roślina, sprowadzona 

do Europy już w XIX w., zawdzięcza swoją urodę obfitemu kwitnieniu oraz 
atrakcyjnym, zimotrwałym liściom. Pięknie prezentuje się na wrzosowiskach 
i wśród niewielkich roślin iglastych. Może być taż uprawiana w pojemnikach 

wykorzystywanych do dekoracji balkonów i tarasów

ROŚLINA MIESIĄCA POLECANA PRZEZ 
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH – 
Pieris japoński Pieris japonica  
‘Little Heath’
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WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ
Maurice 21 lat temu przejął po ro-

dzicach gospodarstwo w miejscowości 
Helenaveen w południowo-wschod-
niej Holandii, niedaleko Venlo. Za-
decydował, że zmieni zasadniczą 
specjalność firmy – ze szczepionych 

krzewów iglastych (czym zajmowali 
się poprzednicy) na coś wyjątkowe-
go w tym rejonie, gdzie panowała 
spora konkurencja, wziąwszy pod 
uwagę dotychczasowy asortyment 
produktów z oferty rodziny Erkelen-
sów. I tak postawił na okazałe igla-
ki w pojemnikach, których objętość 
dochodzi do 1000 litrów. 

Jednocześnie, jak podkreśla Mau-
rice, atrybutem jego szkółki jest bar-
dzo wysoka jakość roślin. – Wcale nie 
tak łatwo ją uzyskać w przypadku for-
mowanych „topiarów”; trzeba bardzo 
przestrzegać właściwych terminów 
formowania krzewów oraz precyzyj-
nie przeprowadzać ten zabieg – tłu-
maczy Maurice, który z rodzinnym 
przedsiębiorstwem związany jest od 
dziecka. Już jako chłopiec pomagał 
w szkółce i zarażał się pasją do ro-
ślin. Później zadbał jednak nie tyl-
ko o wzbogacanie wiedzy i praktyki 
ściśle zawodowej, ale też zdobywał 
kwalifikacje menedżerskie, które od 
1990 r. wykorzystuje jako dyrektor 
firmy Koningstuin, a od 1996 r. jej 
właściciel. 

Kolejnym wyzwaniem jest zdoby-
wanie co roku okazów, z których mają 
powstać idealne krzewy „bonsai”. 
Są to rośliny co najmniej 20-letnie, 
sprowadzane przeważnie z Japonii, 

Przykład holenderskiej szkółki Koningstuin – słowo to oznacza „królewski 
ogród” – pokazuje, jak budować wizerunek, wyróżniając się na rynku. 
Choć gospodarstwo to produkuje rozmaite krzewy ozdobne, głównie 

iglaste, najbardziej rzucają się w oczy okazy o dużych rozmiarach, 
formowane „na bonsai”. Jako produkty z górnej półki dobrze współgrają 

z „królewską” nazwą firmy oraz logotypem w formie korony. Nawiązuje 
też do niej marka Kings Garden Collection®, którą posługują się 

właściciele – Barbara i Maurice Erkelensowie

TEKST I ZDJĘCIA: ALICJA CECOT

Po „królewsku”

Nie brakuje innych iglaków kształtowanych na 
„bonsai”, m.in. jałowców 

Specjalnością szkółki Koningstuin są duże, formowane okazy roślin iglastych, 
przede wszystkim sosen
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Maurice Erkelens mówi, że podstawą sukcesu 
jest dobra znajomość roślin 
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Specjalnością szkółki Koningstuin są duże, formowane okazy roślin iglastych, 
przede wszystkim sosen

po kilka tysięcy euro za sztukę. Po-
mimo wysokiej ceny coraz trudniej 
o wystarczająco stare krzewy z Da-
lekiego Wschodu: sosny, cisy, ostro-
krzewy. W szkółce w Helenaveen 

przebywają co najmniej rok, przesa-
dzone do drewnianych donic i for-
mowane. Większość prac z dużymi 
roślinami odbywa się ręcznie. Jako 
podłoża używa się substratu torfo-
wego z dodatkami rozluźniającymi, 
przygotowywanego specjalnie na 
zamówienie tej firmy. 

MNIEJSZE 
– Z CIEKAWOSTKAMI

Wprawdzie Koningstuin kojarzy 
się w pierwszym rzędzie z ekskluzyw-
nymi krzewami (najwięcej oferuje się 

Szkółka Koningstuin stawia na produkcję okazałych iglaków 
w pojemnikach, których objętość dochodzi do 1000 litrów
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ich w pojemnikach 80-100-litrowych), 
ale na powierzchni 6 ha, jaką dyspo-
nują Barbara i Maurice Erkelensowie, 
produkuje się także rośliny w mniej-
szych, nawet 5-litrowych kontenerach. 
Tego typu materiał pochodzi z ok. 
100 gruntowych szkółek belgijskich, 
holenderskich lub niemieckich i – po 
przesadzeniu do pojemników oraz 
uprawie w Koningstuin – sprzedawa-
ny jest jako 5-10-letni. Asortyment 
gatunków i odmian jest szeroki i stale 
wzbogacany o nowości. Podstawą są 
karłowe odmiany świerków (Picea), 
sosen (Pinus), jodeł (Abies) i jałow-
ców (Juniperus), lecz na kwaterach 

produkcyjnych można napotkać 
również mniej popularne iglaki, jak 
choćby metasekwoję chińską (Meta-
sequoia glyptostroboides). Do krzewów 
iglastych dołączono też liściaste – ró-
żaneczniki i azalie, magnolie i inne.

W październiku ub.r. w szklarniach, 
które służą głównie do przetrzymy-
wania roślin zimą (tak, by uchronić 
je przed niekorzystną pogodą i aby 
można było w dowolnym terminie 

rozpocząć ich sprzedaż w sezonie 
wiosennym), znajdowały się m.in. 
miłorzęby. 

Odbiorcami są właściciele hurtow-
ni, centrów ogrodniczych oraz firmy 
urządzające ogrody. Duża część to-
waru kierowana jest na wschód Eu-
ropy. W sumie rośliny trafiają do 25 
krajów na całym kontynencie. Wła-
ściciele szkółki Koningstuin zdoby-
wają klientów m.in. uczestnicząc 
w targach GrootGroenPlus, które 
odbywają się co roku w Zundert na 
południu Holandii. 

Maurice Erkelens podkreśla, że 
poza wysoką jakością coraz bardziej 
liczy się na rynku sposób wyprodu-
kowania roślin i certyfikat poświad-
czający, że uprawa jest przyjazna 
środowisku. Szkółka Koningstuin 
przystąpiła w związku z tym do ho-
lenderskiego, ale rozpoznawalnego 
za granicą programu MPS i posiada 

Maurice Erkelens 
podkreśla, że poza wysoką 

jakością coraz bardziej 
liczy się na rynku sposób 
wyprodukowania roślin 

i certyfikat poświadczający, 
że uprawa jest przyjazna 

środowisku. Szkółka 
Koningstuin przystąpiła 

w związku z tym do 
holenderskiego, ale 

rozpoznawalnego za 
granicą programu MPS 

i posiada stosowne 
świadectwo

Niedawno Erkelensowie wprowadzili własną markę 
Kings Garden Collection®, która odnosi się do 
wybranych, mrozoodpornych roślin, oferowanych 
z charakterystyczną, nawiązującą do nazwy etykietą

Miejsce spedycji towaru, który trafia do 25 państw europejskich 

Cis japoński (Taxus cuspidata) – okaz 
wywodzący się z Japonii

Sosna z zabalotowaną bryłą korzeniową, 
przed posadzeniem do drewnianej donicy 
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stosowne świadectwo. Bez niego nie 
mogłaby sprzedawać towarów np. 
w dużej sieci centrów ogrodniczych 
Intratuin. 

KRÓLEWSKA KOLEKCJA
Niedawno Erkelensowie wpro-

wadzili własną markę Kings Gar-
den Collection®, która odnosi się do 
wybranych, mrozoodpornych roślin, 
oferowanych z charakterystyczną, 
nawiązującą do nazwy etykietą. 

Oprócz tej marki właściciele po-
sługują się siostrzanymi: Kings Bon-
sai Collection® (duże krzewy w drew-
nianych donicach), Kings Christmas 
Collection® (choinki) i Kings Brepo 
Collection®.

Ta ostatnia obejmuje oryginal-
ne, cenione na międzynarodowym 
rynku, karłowe sosny – odmiany 
wywodzące się od Pinus nigra i nale-
żące do grupy Brégeon (od nazwiska 
szwajcarskiego hodowcy): BREPO® 
‘Pierrick Brégeon’, ‘Marie Brégeon’®, 
BAMBINO® ‘Gaëlle Brégeon’. Wszyst-
kie one mają kuliste korony i nadają 
się do małych ogrodów, a także na 
balkony i tarasy (zwłaszcza trzecia 
– najmniejsza). Erkelensowie oferują 
je jako drzewka szczepione na pniu. 
Trzy lata temu przejęli prawa licen-
cyjne do tej grupy od poprzedniego 
holenderskiego licencjobiorcy, który 
przeszedł na emeryturę (ogólnie, na 
poziomie UE kwestiami licencyjnymi 
dotyczącymi sosen hodowli Henri’ego 
Brégeona zarządza francuska agencja 

SAPHO, do której Maurice Erkelens 
odprowadza royalties, należne za roz-
mnażanie i sprzedaż tych odmian). 

Właściciel szkółki Koningstuin  
wciąż szuka nowych pomysłów, no-
wych produktów i możliwości. – Wa-
runkiem sukcesu jest to, że działasz 
w tym biznesie od wielu lat i napraw-
dę znasz się na roślinach – przeko-
nuje zarazem. 

Maurice Erkelens prezentuje sosnę 
‘Marie Brégeon’® 

Sosny sprzedawane pod marką Kings Brepo Collection® 

Sosna kosodrzewina (Pinus mugo)
 'Carsten' – na kwaterach w szkółce 

Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba)
 'Mariken'

Modrzew japoński – okazy w szkółce, 
formowane „na bonsai”



Akcesoria eksploatacyjne stanowią nawet do 10% ceny zakupu 
sprzętu ogrodniczego, a dzięki modelowej ekspozycji i umiejętnościom 

sprzedawców może to być dopiero początek sprzedaży komplementarnej

Dodatkowa 
szansa na zysk
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TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Jak udaje się w przypadku tego 
stosunkowo drogiego sprzętu 
często namówić konsumenta 

na zakup, którego nie planował? 
Jakie produkty kupowane komple-
mentarnie są najbardziej popular-
ne? – Z obserwacji rynku wynika, 
że dwie odmiany sprzedaży kom-
plementarnej – cross-selling i up-
-selling – zarówno w tradycyjnej 
sprzedaży w sklepach, jak i w han-
dlu internetowym są stosowane 
z sukcesem coraz częściej i w coraz 
bardziej świadomy sposób – mówi 
Piotr Datkiewicz, product manager 

marki Oleo-Mac. – Najbardziej na-
turalne produkty do sprzedaży 
krzyżowej to akcesoria eksploata-
cyjne: oleje, żyłki, noże, głowice czy 
łańcuchy, ale również w coraz więk-
szym stopniu środki ochrony oso-
bistej: osłony, okulary ochronne, 
rękawice itp. oraz narzędzia ręcz-
ne np. piły czy nożyce. Dość natu-
ralnym produktem komplemen-
tarnym do zakupu kosiarki może 
okazać się też nawóz do trawy oraz 
nasiona – dodaje. 

Skuteczność sprzedaży komple-
mentarnej potwierdzają także inni 

dystrybutorzy sprzętu ogrodniczego. 
– Forma sprzedaży komplementarnej 
jest bardzo często stosowana przez 
naszych przedstawicieli handlowych 
oraz sprzedawców w sklepie. Klien-
tów zainteresowanych zakupem np. 
kosiarki czy kosy spalinowej zawsze 
zachęcamy do zakupu odpowied-
nich akcesoriów takich jak: oleje, 
smary, filtry czy świece zapłonowe 
– wszystko w zależności od rodzaju 
sprzętu – mówi Grzegorz Kowalczyk, 
starszy specjalista ds. technicznych 
w firmie Krysiak. 

NIE WARTO IŚĆ  
NA SKRÓTY 

Co jest najważniejsze – odpo-
wiednia ekspozycja czy umiejętno-
ści sprzedawcy? 

– Najlepsze wyniki uzyskuje do-
brze przygotowany sprzedawca, 
który dysponuje optymalnie skon-
struowaną ofertą. Idealny schemat 



przewiduje, że sprzedawca dobrze 
wsłucha się  w potrzeby klienta, aby 
odczytać jego problem i pomóc mu 
go rozwiązać. W tym miejscu nie 
warto iść na skróty i od razu pró-
bować narzucić „pakiet produktów” 
zbyt szybko – wyjaśnia Piotr Dat-
kiewicz. – Oczywiście odpowiednia 
ekspozycja w sklepie jest niezwykle 
ważna – ona również powinna zasu-
gerować, co warto kupić dodatkowo. 
Jednak kluczem do sprzedaży kom-
plementarnej jest przygotowanie 
sprzedawcy i to jeszcze zanim klient 
wejdzie do sklepu, a potem ponow-
nie przygotowanie samego procesu 
sprzedaży – tak, aby klient na koń-
cu był przekonany, że rzeczywiście 
skorzystał na zakupach w naszym 
sklepie – dodaje. 

POMOCNE PROMOCJE
Jakie są najskuteczniejsze 

sposoby na wspieranie tego typu 

sprzedaży? Podobnie jak w przy-
padku „podstawowych” produktów 
bardzo skuteczne są promocje, ale 
nawet gdy w grę wchodzą wysokie 
rabaty doświadczenie sprzedaw-
cy jest nieodzowne. – Najczęściej 
stosowanym sposobem zachęce-
nia klienta do zakupu produktów 
uzupełniających jest zaprezento-
wanie aktualnych promocji. Waż-
nym elementem wsparcia tego typu 
sprzedaży jest też odpowiednie 
przygotowanie personelu. Każdy 
sprzedawca powinien wskazać 
klientowi, co jest potrzebne do 
prawidłowej eksploatacji maszy-
ny, zwrócić jego uwagę na kom-
fort użytkowania i odpowiednią 
konserwację zakupionego sprzętu 
oraz poinformować o dostępnych 
akcesoriach z tym związanych. Co 
do zasady, produkty komplemen-
tarne powinny być oferowane kon-
sekwentnie wszystkim klientom – 
wyjaśnia Grzegorz Kowalczyk. 

Produkty komplementarne zyskują na znaczeniu

Łukasz Prusak
dyrektor handlowy 

MTD Poland 

Coraz częściej klient, który przychodzi do punktu dealerskiego 
ma już sprecyzowane oczekiwania – wcześniej znalazł 
w Internecie konkretny model, przeczytał opinie na jego temat, 

przez kilka dni w przeglądarce internetowej towarzyszyła mu reklama np. wybranej 
kosiarki i bardzo trudno przekonać go do zmiany decyzji. Sprzedaż komplementarna 
może być więc dodatkową szansą, bo zdecydowanie korzystniej z punktu widzenia 
dealera jest zaproponować rabat na kolejny produkt niż zniżkę na ten już wybrany. 
Sprzedaż komplementarna ma coraz większe znaczenie zwłaszcza w przypadku sprzętu 
akumulatorowego, który co roku zyskuje na popularności. Jeśli klient może kupić kilka 
urządzeń pracujących na tym samym akumulatorze, chętnie wybiera dodatkowe 
produkty, bo ich cena jest w tym momencie korzystniejsza. 
Natomiast w przypadku akcesoriów dodatkowych, takich jak noże czy filtry, konsumenci 
rzadko myślą o nich przy zakupie maszyny. Ma to jednak także dobre strony – niedługo 
wrócą po nie do punktu dealerskiego. W tym czasie można też podtrzymywać „więź” 
z klientem, wysyłając mu korzystne oferty właśnie na akcesoria. 
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Marcina Liszyńskiego, prezesa zarządu firmy AL-KO KOBER

3 pytania do 

Jaką rolę w kategorii sprzętu do 
pielęgnacji ogrodów odgrywa 
sprzedaż komplementarna? 

Sprzedaż komplementarna jest 
bardzo istotna, choć nie wszyscy 
producenci i nie wszystkie punk-
ty dealerskie są do niej właściwie 
przygotowane. Najważniejsza jest 
odpowiednio zorganizowana po-
wierzchnia sprzedaży. Bardzo dobry 
sprzedawca poradzi sobie nawet bez 
optymalnej ekspozycji, ale dla do-
radcy klienta, który nie ma jeszcze 
dużego doświadczenie w branży lub 
nie opanował do perfekcji technik 

sprzedażowych, modelowa ekspozy-
cja będzie znaczącym ułatwieniem. 
Nie bez znaczenia jest także fakt 
większej rotacji pracowników, dlate-
go dobrze przygotowana ekspozycja 

ułatwia sprzedaż zupełnie nowym 
pracownikom w branży.

Przykładem takiej ekspozycji są 
strefy shop-in-shop. Na jakim eta-
pie jest wdrażanie tego pomysłu 
w firmie AL-KO KOBER?

Systematycznie rozwijamy nasz 
koncept shop-in-shop, do tej pory 
wdrożony w 75 punktach dealerskich 
w całej Polsce, w tym 25 punktów zo-
stało wyposażonych w strefy o po-
wierzchni nawet 150 m2. W 2018 r. 
planujemy utrzymanie tej dynamiki – 
tak, aby pod koniec roku mieć 50-60 ta-
kich wzorcowych stref ekspozycyjnych. 

Jaki asortyment klienci wybiera-
ją najczęściej jako „dodatek” do 
produktu, który zamierzali kupić? 

Konsumenci kupujący kosiarkę 
często decydują się także na zakup 
podcinarki lub sekatora. Nie mniej 
ważne są także akcesoria takie jak 
olej, dodatkowy nóż, żyłka, czy po-
krowiec na kosiarkę. Popularne są 
także podstawowe zestawy serwi-
sowe zawierające m.in.: świece, olej 
i filtry oraz zestawy do samodziel-
nego opróżniania zbiornika oleju. 

Kładziemy duży nacisk na sprze-
daż tego typu produktów nie tylko 
dlatego, że ich cena może stanowić 
nawet do 10% ceny zakupu sprzę-
tu, a marże dla dealerów są wyższe, 
nawet dwukrotnie niż w przypadku 
samych maszyn. Oryginalne akceso-
ria mają także bardzo duży wpływ 
na postrzeganie marki. 

Systematycznie rozwijamy nasz koncept shop-in-shop, 
do tej pory wdrożony w 75 punktach dealerskich w całej 
Polsce, w tym 25 punktów zostało wyposażonych 
w strefy o powierzchni nawet 150 m2. W 2018 r. 
planujemy utrzymanie tej dynamiki – mówi Marcin 
Liszyński, prezes zarządu firmy AL-KO KOBER
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KRYSIAK
FAWORYT GTL51BS750N 4W1
Kosiarka z napędem, wyposażona w wydajny i niezawodny silnik renomowanej marki Briggs & Stratton. 
Dzięki łożyskowanym kołom z łatwością porusza się nawet na trudnych terenach. Niezwykle wydajna 
dzięki dużej szerokości koszenia – 51 cm. 6-stopniowa regulacja wysokości cięcia oraz bardzo pojemny 
kosz na trawę zwiększa komfort użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: Briggs & Stratton, seria DOV750 I/C
• pojemność skokowa: 161 cm3

• szerokość robocza: 51 cm
• napęd na koła: tak 
• wysokość koszenia: 20-75 mm
• regulacja wysokości koszenia: centralna,  

6 stopniowa

• pojemność kosza: 65 l
• funkcje: mielenie, boczny wyrzut, mycie 

obudowy
• inne: wskaźnik napełnienia kosza, wygodny 

panel przy uchwycie

www.krysiak.pl

AL-KO
KOSIARKA SPALINOWA HIGHLINE 51.7 SPH 
MaxAirflow-Technology sprawia, że pokos trafia na tył kosza, który wypełnia się dzięki temu aż po 
samą górę. Zintegrowany język zbiera również resztki trawy z kanału wyrzutowego. Dzięki przesu-
nięciu konstrukcji kosiarki można także bez problemu kosić wzdłuż murów i ścian, uzyskując dosko-
nały efekt bez dodatkowego podkaszania. 

PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: Honda GCV 160
• funkcje: 4w1 (koszenie, zbieranie do kosza, 

mulczowanie, tylny wyrzut)

• szerokość robocza: 51 cm
• regulacja wys. koszenia: 30-80 mm,  

7 pozycji

Sugerowana cena detaliczna: ok. 2 099 zł 

www.al-ko.com/pl
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OLEO-MAC
KOSA OLEO-MAC BC530T
Nowa mocna kosa Oleo-Mac BC530T dla profesjonalistów. Ścina nie tylko trawę, ale i krzewy oraz zarośla.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• wysoki moment obrotowy
• kuty wał korbowy, dwupierścieniowy tłok 
• wyłącznik zapłonu zawsze włączony 

• rozrusznik typu „Easy-On” 
• silnik 51,7 cm3

• moc użyteczna 3,3 KM – 2,4 kW

Sugerowana cena detaliczna: ok. 2 699 zł

www.oleomac.pl

MTD POLAND
CUB CADET LH3 ET 80V LI-ION
Podkaszarka do trawy Cub Cadet wykorzystująca technologię akumulatorów litowo-jonowych 80 V 
umożliwia sprawną końcową pielęgnację trawnika bez skrępowania przewodem zasilającym. Akumula-
tor stosowany w produkcie jest kompatybilny z innymi urządzeniami z serii, m.in. dmuchawą do liści.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: elektryczny, bezszczotkowy
• akumulator: litowo-jonowy, 80 V 
• czas pracy (1 ładowanie): do 60 min 
• czas ładowania akumulatora: 60 min

• obudowa: polipropylen
• średnica ostrza tnącego: 28 cm
• szerokość robocza – żyłka: 30 cm
• waga: 3 kg

Sugerowana cena detaliczna: ok. 549 zł

www.cubcadet.pl

STIGA
KOSA SPALINOWA SBC 252 D 
Uniwersalna kosa spalinowa gwarantująca maksymalnie bezpieczną i precyzyjną pracę. System antywibracyj-
ny utrzymuje wysokie parametry sterowności kosy, dzięki czemu ryzyko niebezpiecznych odbić zostaje wyeli-
minowane. Głowica tnąca Tap&Go usuwa za jednym podejściem pas zieleni o szerokości 45 cm, dzięki czemu 
sprawniej kosisz, a w efekcie zyskujesz więcej czasu na zasłużony relaks.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: spalinowy, 2-suwowy 
• pojemność skokowa: 51,7 cm
• moc: 2,1 KM

• szerokość robocza: 45 cm
• waga z zestawem koszącym: 8,9 kg

Sugerowana cena detaliczna: ok. 999 zł 

www.stiga.pl
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®Papryka ze względu na wszech-
stronność zastosowań coraz 
częściej gości na naszych sto-

łach, a jej areał upraw w Polsce rok-
rocznie wykazuje tendencję wzro-
stową. Krajowy rynek ukierun-
kowany jest głównie na odmiany 
o owocach typu block. Jednak kon-
sumenci coraz częściej dobierają od-
miany pod względem wczesności, 
równomierności dojrzewania, a tak-
że plonu i tolerancji na niesprzyjają-
ce warunki wegetacji i patogeny. Do 
praktycznych właściwości tego ga-
tunku należy niewątpliwie prozdro-
wotne działanie na organizm czło-
wieka. Papryka obniża apetyt, jest 
też doskonałym źródłem witamin 
z grupy B. Co ciekawe, papryka żółta 
zawiera witaminę E, a także rutynę, 
która pełni ważną funkcję wzmac-
niając naczynia krwionośne. Z kolei 
papryka czerwona dostarcza do na-
szego organizmu beta-karoten, czyli 
prowitaminę A. W owocach papry-
ki jest 5 razy więcej witaminy C niż 
w cytrynie. 

Przedstawiamy krótki przegląd 
odmian PNOS polecanych zarówno 
do produkcji polowej, jak i tunelowej. 

wynosi 10-11 tygodni i przypada 
na 2 poł. sierpnia. Odmiana bardzo 
plenna, przeznaczona do uprawy 
pod osłonami w nieogrzewanych 
tunelach foliowych, w ciepłe lata 
udaje się w gruncie.

Opis morfologiczny
 � rośliny: wysokie 85 cm, wyma-
gają podpór i wiązania

 � średnia masa owocu: 230 g
 � owoce: w kształcie kwadrato-
wych graniastosłupów o zaokrą-
glonym wierzchołku, gładkie 
z połyskiem

 � owoce w fazie dojrzałości fizjo-
logicznej: czerwone

 � miąższ: gruby, smaczny

W ofercie PNOS detaliści znajdą 5 interesujących odmian 
papryk, które warto polecać klientom zarówno do produkcji 

polowej, jak i tunelowej 

Postaw na 
paprykę PNOS

TEKST: EMILIA BRUDZYŃSKA
DZIAŁ SPRZEDAŻY PNOS

PAPRYKA ‘OŻAROWSKA’
Jedna z najlepszych polskich 

odmian. Średnio wczesna, o okre-
sie wegetacji 75-80 dni. Charak-
teryzuje się grubym (8-9 mm), 
jędrnym i soczystym miąższem. 
Owoce bardzo atrakcyjne, duże, 
o masie 120-130 g; intensywnie 
czerwone. Wyjątkowo smaczne, 
z wysoką zawartością witaminy C. 
Rośliny średnio wysokie o bujnym 
i zwartym wzroście, wymagają 
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PAPRYKA ‘JOLANTA’
Odmiana ustalona, średnio 

wczesna, owoce typu „block”, w fa-
zie dojrzałości fizjologicznej czer-
wone, gładkie z ładnym połyskiem. 
Może być prowadzona bez cięcia 
lub na dwa pędy. Miąższ gruby, so-
czysty, 10-12 mm, bardzo smacz-
ny, w dojrzałości konsumpcyjnej 
intensywnie czerwony. Średnia 
masa owocu 230 g. Owoce do-
brze znoszą transport, są twar-
de, produkowane z przeznacze-
niem do bezpośredniego spożycia 
i przetwórstwa. Rośliny rosną sil-
nie (wysokie). Okres wegetacji od 
posadzenia do pierwszego zbioru 

®



®

podpór. Wyjątkowo odporna na 
choroby. Uprawa z rozsady w tu-
nelach foliowych. W sprzyjają-
cych warunkach także w polu. 
Idealna do spożycia na surowo 
i konserwowania. 

Opis morfologiczny
 � rośliny: średnio wysokie 75-80 cm,  
wymagają podpór i wiązania

 � średnia masa owocu: 130 g
 � owoce: w kształcie krótkich, 
kwadratowych lekko zbieży-
stych graniastosłupów o za-
okrąglonym wierzchołku, gład-
kie z połyskiem

 � owoce w fazie dojrzałości fizjo-
logicznej: czerwone

 � miąższ: soczysty, smaczny

 Opis morfologiczny
 � rośliny: średnio wysokie 75-80 cm,  
wymagają podpór i wiązania

 � średnia masa owocu: 50-90 g
 � owoce: w kształcie stożkowa-
tym, gładkie z połyskiem

 � owoce w fazie dojrzałości fi-
zjologicznej: ciemnowiśniowe

 � miąższ: smaczny

PAPRYKA ‘KASIA’
Wczesna odmiana ustalona, 

owoce typu „block”, w fazie doj-
rzałości fizjologicznej żółte, gład-
kie z ładnym połyskiem. Miąższ 
gruby, soczysty 8-10 mm, bardzo 
słodki i smaczny, w dojrzałości 
konsumpcyjnej intensywnie żół-
ty. Średnia masa owocu 190 g. Ro-
śliny średnio wysokie. Wymaga-
ją intensywnego nawożenia oraz 
podpór. Okres wegetacji od posa-
dzenia do pierwszego zbioru wy-
nosi 10-11 tygodni i przypada na 
2 poł. sierpnia. Odmiana bardzo 
plenna przeznaczona do uprawy 
pod osłonami w nieogrzewanych 
tunelach foliowych, w ciepłe lata 
udaje się w gruncie. Odmiana o naj-
wyższej zawartości witaminy C, 
zawartość suchej masy ok. 11%. 

Opis morfologiczny
 � rośliny: średnio wysokie 80 cm, 
wymagają podpór i wiązania

 � średnia masa owocu: 190 g
 � owoce: w kształcie block, gład-
kie z połyskiem

 � owoce w fazie dojrzałości fizjo-
logicznej: ciemnożółte

 � miąższ: gruby, smaczny  

PAPRYKA ‘NOKTURN’
Odmiana o owocach stożkowych 

koloru ciemnofioletowego przecho-
dzącego w fazie dojrzałości fizjo-
logicznej w kolor ciemnowiśnio-
wy. Masa owocu 50-90 g. Grubość 
ścianki 3-4 mm. Odmiana średnio 
wczesna o okresie wegetacji 80 dni. 
Rośliny dorastające do wysokości  
80 cm, wymagające podpór. Do 
uprawy pod osłonami i w gruncie.

PAPRYKA ‘TRAPEZ’
Odmiana bardzo wczesna 

(okres wegetacji 70 dni), bardzo 
plenna, tworząca ciemnoczerwo-
ne owoce w kształcie graniasto-
słupa o masie ok. 120 g. Skórka 
z delikatnym połyskiem; miąższ 
jędrny grubości 8-10 mm, bardzo 
smaczny. Do uprawy w tunelach 
nieogrzewanych. 

Opis morfologiczny
 � rośliny: średnio wysokie 70 cm,  
nie wymagają podpór i wią-
zania

 � średnia masa owocu: 50-90 g
 � owoce: w kształcie stożkowa-
tym, gładkie z połyskiem

 � owoce w fazie dojrzałości fi-
zjologicznej: ciemnowiśniowe

 � miąższ: smaczny
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Jeśli ktoś myślał, że branża 
ogrodnicza jest idealnie po-
liczalnym biznesem, którego 

analizy można ograniczyć do prze-
glądania tabelek w Excelu, to pre-
zentacja Jarosława Olewicza wy-
prowadziła go z tego błędu. Na tej 
prelekcji chwilami można się było 
poczuć jak na kanapie przed tele-
wizorem, oglądając kanał National 
Geographic – brakowało tylko gło-
su Krystyny Czubówny. 

– Jesteśmy częścią natury, a walka 
o przetrwanie, charakterystyczna 
dla świata przyrody, jest w bizne-
sie naszą codziennością. Współ-
czesny konsument każdego dnia 
odbiera ok. 4-6 tys. przekazów re-
klamowych. Większość z nich na 
poziomie niskiej uwagi. Dotarcie 
do niego z naszym komunikatem 
marketingowym jest dzisiaj ogrom-
nym wyzwaniem – mówił wicepre-
zes Wydawnictwa Media Experts, 
który zachęcał także do szukania 
inspiracji w innych branżach, np. 
w branży odzieżowej. 

Na przykładzie kampanii firmy 
Diesel Make love not walls pokazywał, 
jak budować autentyczność marki 

poprzez komentowanie bieżących 
politycznych wydarzeń. Case stu-
dy kolejnej kampanii firmy Diesel 
– Go with the flow – był natomiast 
doskonałym przykładem ryzyka 
w komunikacji z konsumentami. 
Stawiając na szali utratę 1,2 mln 
obserwujących na portalu społecz-
nościowym firma Diesel usunęła ze 
swojego profilu wszystkie wyretu-
szowane zdjęcia, aby zamanifesto-
wać sprzeciw wobec kultury bycia 
idealnym. Efekt – znaczący wzrost 
liczby followersów. – W biznesie mu-
simy być autentyczni. 

Modelowy sposób komunikacji 
z klientem diametralnie się zmienił 

w ostatnich latach – konsument 
musi być dziś partnerem w proce-
sie sprzedaży, a jedna dobrze opo-
wiedziana historia znaczy więcej 
niż tysiące słów – wyjaśniał Jaro-
sław Olewicz. 

STABILNY WZROST 
Wiceprezes Wydawnictwa Me-

dia Experts zaprezentował także 
najnowsze dane dotyczące bran-
ży ogrodniczej opracowane przez 
Euromonitor International, firmę 
zajmującą się badaniami rynku. We-
dług jej szacunków wartość bran-
ży ogrodniczej w Polsce już w tym 
roku przekroczy 1 mld zł, a w 2021 
wyniesie 1,1 mld zł. Zdaniem eks-
pertów Euromonitor International 

Duża dawka inspiracji, najnowsze trendy w handlu ogrodniczym, 
prezentacja najbardziej aktualnych danych firmy badawczej 
Euromonitor International – te elementy były główną częścią 
energetycznej prezentacji Jarosława Olewicza, wiceprezesa 

Wydawnictwa Media Experts, wydawcy „Biznesu Ogrodniczego”. 
Jak zwykle nie zabrakło także ciekawych filmów – pozornie 

niezwiązanych z branżą, ale pokazujących kierunek rozwoju 
komunikacji marketingowej 

W biznesie trzeba 
być autentycznym

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 
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Jarosław Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrodniczego” podczas VII Forum Branży Ogrodniczej 
przedstawił najnowsze trendy w handlu ogrodniczym

W I Kongresie Dystrybucji i Handlu wzięło udział ponad 400 gości z branży ogrodniczej 
i zoologicznej



w ciągu najbliższych 4 lat rynek bę-
dzie się rozwijał w stałym tempie 
ok. 2% rocznie. Kategorią, która ma 
największe znaczenie w branży pod 
względem wartości sprzedaży jest 
niezmiennie Gardening Equipment, 
wartą w tym roku ponad 454 mln zł.  
– Według danych Euromonitor In-
ternational najszybciej rosnącą ka-
tegorią w 2016 r. były w Polsce robo-
ty koszące. Wzrasta także popular-
ność innych urządzeń akumulato-
rowych, produktów ekologicznych 
oraz produktów specjalistycznych, 
np. nawozów do konkretnej grupy 
roślin, które są postrzegane jako bar-
dziej skuteczne – mówił Jarosław 

Olewicz. – Poziom zanieczyszcze-
nia powietrza, o którym coraz czę-
ściej mówi się w mediach sprawia, 

że klienci coraz chętniej otaczają 
się zielenią – dodawał. 

KONSEKWENCJE  
CENOWYCH WOJEN 

Wiceprezes Wydawnictwa Media 
Experts przedstawił także dane do-
tyczące sprzedaży w poszczególnych 
kanałach dystrybucji. Jak wynika 
z raportu Euromonitor International, 
sprzedaż przez Internet generuje 4% 
wartości rynku ogrodniczego w Pol-
sce, a konsumenci w naszym kraju 
coraz częściej kupują także produkty 
ogrodnicze sezonowo oferowane w hi-
permarketach – przy okazji codzien-
nych zakupów. W 2016 r. sprzedaż 
w tym kanale dystrybucji stanowiła 
2% wartości rynku. Eksperci Euromo-
nitor International prognozują także, 
że spora konkurencja i rozdrobnienie 
w branży ogrodniczej w Polsce może 
skłaniać duże firmy do sezonowego 
obniżania cen, aby przyciągnąć uwa-
gę większej liczby konsumentów. Ja-
rosław Olewicz wskazywał jednak 
na pułapki takiej strategii. – Niska 
cena niezmiennie budzi skojarzenia 
z niską jakością, co prowadzi do ry-
zyka obniżenia wartości marki. Cena 
jest także bardzo kruchą podstawą 
lojalności. Najlepiej zbudować ją na 
bazie autentycznych relacji z klien-
tami i ich zaangażowania w proces 
sprzedaży – wyjaśniał. 
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Jesteśmy częścią natury, a walka o przetrwanie, 
charakterystyczna dla świata przyrody, jest w biznesie 
naszą codziennością. Współczesny konsument każdego 
dnia odbiera ok. 4-6 tys. przekazów reklamowych. 
Większość z nich na poziomie niskiej uwagi. Dotarcie 
do niego z naszym komunikatem marketingowym 
jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem – mówił Jarosław 
Olewicz, wiceprezes Wydawnictwa Media Experts, 
który zachęcał także do szukania inspiracji w innych 
branżach, np. w branży odzieżowej

Jarosław Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrodniczego” podczas VII Forum Branży Ogrodniczej 
przedstawił najnowsze trendy w handlu ogrodniczym

I Kongres Dystrybucji i Handlu w jednym miejscu zgromadził właścicieli największych firm oraz 
menedżerów wysokiego szczebla z branży ogrodniczej i zoologicznej



Jak wynika z raportu firmy ba-
dawczej PMR, w 2016 r. war-
tość rynku DIY w Polsce – li-

czona jako suma wartości sprzeda-
ży produktów niezbędnych do bu-
dowy oraz remontu, produktów 
dekoracyjnych, artykułów ogro-
dowych oraz narzędzi – wyniosła 
prawie 52 mld zł. Jak podaje PMR, 
największym graczem na polskim 
rynku DIY jest brytyjska grupa 
Kingfisher, właściciel sieci Casto-
rama i Brico Depot – lider posiadał 

12% udziału w całkowitym rynku 
DIY w 2016 r. W pierwszej 5. zna-
lazły się także takie firmy, jak Le-
roy Merlin, Bricomarché, OBI oraz 
sieć PSB Mrówka. Na potrzeby tego 
raportu przeprowadzono również 
badania rozpoznawalności sieci 
na rynku DIY – najlepsza okaza-
ła się Castorama, którą znało 89% 
respondentów. 

Ekspansja sieci DIY w naszym 
kraju ciągle trwa. Jakie są plany 
wiodących graczy na 2018 r.? 

KILKADZIESIĄT  
NOWYCH MRÓWEK

Na polskim rynku ciągle naj-
szybciej rozwijającą się siecią 
w branży DIY, jeśli weźmiemy 
pod uwagę liczbę otwieranych co 
roku sklepów, jest Grupa PSB, która 
ma już 269 „Mrówek”. W 2017 r.  
przybyło 37 sklepów. Jakie są 
plany rozwojowe na 2018 r. i jak 
przedstawiciele sieci oceniają mi-
niony sezon w sprzedaży artyku-
łów ogrodniczych? – W tym roku 
planujemy otworzyć minimum  
35 nowych sklepów. W sprzeda-
ży asortymentu ogrodniczego za-
kończyliśmy rok na sporym plu-
sie, jednak gdyby nie niesprzyja-
jąca pogoda – byłoby dużo lepiej. 
Od kilku lat klienci coraz częściej 
remontują już nie tylko dom, ale 
wydają pieniądze także na remont 
i pielęgnację jego otoczenia, dlate-
go w tym roku chcemy zwiększyć 
powierzchnię sprzedaży przezna-
czonych w sklepach na kategorię 
ogród – mówi Marzena Mysior-
-Syczuk, koordynator ds. Public 
Relations w Grupie PSB. 

BRICOMARCHÉ: 
KOLEJNE SKLEPY 
I GOTOWE ARANŻACJE 

Sieć Bricomarché, która obecnie 
liczy 148 sklepów, w 2017 r. powięk-
szyła się o 14 placówek, a na 2018 r.  
planowane jest nieznaczne przy-
spieszenie i otwarcie ok. 20 nowych 
sklepów. Według opinii przedsta-
wicieli tej francuskiej sieci wyniki 
osiągnięte w kategorii ogród były 
w ubiegłym roku zadowalające. – Pod 
względem sprzedaży asortymentu 

Grupa PSB Mrówka planuje w 2018 r. otworzyć minimum 35 sklepów, 
Bricomarché – ok. 20. W tym roku zakończy się też budowa centrów 
dystrybucyjnych Castoramy i OBI o łącznej powierzchni 150 tys. m2

Sieci DIY nie 
zwalniają tempa

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 
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Sieci DIY zwiększają powierzchnię sprzedaży przeznaczoną na kategorię ogród



ogrodniczego w sieci Bricomarché 
w ubiegłym roku możemy mówić 
o relatywnie udanym sezonie, mimo 
niesprzyjającej pogody. W szczegól-
ności pozytywnie oceniamy sprze-
daż sprzętu ogrodowego, narzę-
dzi ogrodniczych oraz nawozów 
i drobnych roślin zewnętrznych. 
Nieco słabszym zainteresowaniem 
klientów cieszyły się natomiast sa-
dzonki drzew, krzewów i innych ro-
ślin wieloletnich, nasiona czy też – 
szczególnie uzależnione od pogody 
– meble ogrodowe i baseny – mówi 
Eliza Orepiuk-Szymura, dyrektor ds. 
komunikacji i informacji w Grupie 
Muszkieterów. Jakie są „ogrodni-
cze” plany tej sieci? – Szeroko pojęta 
kategoria artykułów ogrodniczych 
jest przez nas ciągle modyfikowana 
pod kątem asortymentowym – m.in. 
uzupełniana o nowości produktowe, 
a także dostosowywana do bieżą-
cych potrzeb i wymagań naszych 
klientów. Nowa odsłona katalogu 
z roślinami zielonymi w 2017 r. po-
kazała również, jak duże zaintere-
sowanie wzbudzają wśród klientów 
gotowe aranżacje ogrodów. Chętnie 
odkrywają oni m.in. nowe i niety-
powe odmiany roślin – wyjaśnia 
Eliza Orepiuk-Szymura. – Chcąc 
odpowiedzieć na potrzeby konsu-
mentów rozpatrujemy nawiązanie 
współpracy z nowymi dostawcami, 
wprowadzenie nowych marek czy 
też zwiększenie powierzchni pod 

poszczególne podkategorie produk-
towe. Będzie to kolejny etap rozwo-
ju w naszej sieci – dodaje. 

FRANCUZI W NATARCIU 
Znaczący wzrost liczby sklepów 

w minionym roku miał miejsce także 
w przypadku innej francuskiej sie-
ci, Leroy Merlin, która w ubiegłym 
roku łącznie powiększyła swoją po-
wierzchnię handlową o ok. 28 tys. m2  
i otworzyła 5 nowych sklepów. Je-
den w Bełchatowie, jeden w Pile, 
a w obrębie aglomeracji wrocław-
skiej powstały aż dwa nowe skle-
py – przy ul. Krakowskiej we Wro-
cławiu oraz w pobliskim Mirkowie. 
Tuż przed sylwestrem, 30 grudnia, 
sieć świętowała natomiast otwarcie  
sklepu w Wołominie przy ul. Geode-
tów, w sąsiedztwie Galerii Handlowej 
Wołomin o powierzchni 7 tys. m2,  
w którym zatrudnienie znalazło 
blisko 130 pracowników. W tym 
momencie Leroy Merlin w Polsce 
liczy więc już 59 sklepów, a w przy-
szłym roku do mapy placówek tej 
sieci dołączą kolejne lokalizacje – 
m.in. Tarnów i Olsztyn. Sieć Leroy 
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Merlin w minionym roku wdrożyła 
także projekt Mobility, wyposażając 
wszystkich pracowników w smart-
fony wspierające obsługę klienta. 

NOWE CENTRA 
DYSTRYBUCYJNE

Inne „duże” sieci DIY obecnie sku-
piają się natomiast na budowie cen-
trów dystrybucyjnych. W ubiegłym 
roku zakończył się pierwszy etap 
budowy centrum dystrybucyjnego 
dla Castorama Polska w Strykowie – 
50 tys. m2 ze 100 tys. planowanych, 
a kolejny etap inwestycji zaplanowa-
no na ten rok. 

Niedaleko Strykowa, w gminie 
Nowosolna, powstaje także nowy 
magazyn centralny dla sieci OBI 
o powierzchni ponad 50 tys. m2. 
Finalizację i odbiór całej inwesty-
cji zaplanowano na koniec 2018 r.

Nie oznacza to jednak, że w przy-
szłości nie powstaną nowe sklepy 
Castoramy i OBI. W ubiegłym roku 
ruszyła budowa regionalnego cen-
trum handlowo-rozrywkowego Color 
Park w Nowym Targu, bezpośrednio 
przy nowo wybudowanym rondzie 
na zakopiance. Swoje miejsce znaj-
dzie tam OBI. 

Już 17 stycznia Castorama roz-
pocznie sprzedaż w nowym sklepie 
Poznań Komorniki.

Będzie też jednym z pierwszych 
najemców nowego centrum handlo-
wego w Zabrzu, którego inwestorem 
i deweloperem jest IKEA Centres. 
Przewidywany termin ukończenia 
inwestycji to IV kwartał 2019 r., 
a obok nowego centrum handlowe-
go będzie także strefa rekreacyjna – 
w planach m.in. ogród botaniczny. 



Jak ocenia Pan aktualną sytu-
ację sieci sklepów DIY w Polsce? 

Sieci DIY wytraciły swoją dy-
namikę wzrostów, jaką obserwo-
waliśmy jeszcze kilka lat temu. 
W tym czasie nastąpiło zaostrzenie 
konkurencji między sklepami, ale 
również zauważyliśmy podnoszące 
się standardy ekspozycji, obsługi 
i usług dodatkowych w tych sie-
ciach. Miejsce na tzw. „nowoczesny 
format” sklepów będzie zawsze, 
bo klienci uczą się tego formatu 
w innych branżach: sieciach spo-
żywczych, drogeriach, aptekach 
etc. Ważne jest jednak, że „nowo-
czesny format DIY” nie musi ozna-
czać wielkich hal i gigamarketów. 
W mniejszych miastach spokojnie 
wystarczają mniejsze formaty skle-
pów i to się już dzieje. Od kilku lat  
PSB i Bricomarché rozwijają sieci 
w lokalizacjach, które przez dłu-
gi czas nie były w obszarze zain-
teresowania największych sieci 
DIY. Oceniam, że sieci DIY będą 
się nadal rozwijały, ale z forma-
tami sklepów dostosowanych do 
lokalnych potencjałów. 

Grupa PSB planuje w tym roku 
otworzyć minimum 35 nowych 
sklepów. Czy na tym rynku w nie-
których lokalizacjach ciągle są 
jeszcze nisze, czy po prostu kon-
kurencja się zaostrza? 

Otwarcie określonej liczby skle-
pów nie jest wystarczające. Waż-
ne jest, jaki standard ekspozycyj-
ny, obsługowy, ofertowy etc. będą 
sobą reprezentować nowe punkty 
sprzedaży. Jak wiemy, sieć PSB nie 

zawsze jest w stanie utrzymać jed-
nolity standard sprzedażowy i eks-
pozycyjny w posiadanych sklepach. 
Z tego powodu sytuacja konku-
rencyjna każdego z tych nowych 
punktów może być diametralnie 
różna. Zawsze jest tak, że każdy 
nowy punkt sprzedaży zaostrza 
konkurencję w danej miejscowości, 

ale jednocześnie podnoszą się stan-
dardy i jakość oferty. Nie jest tajem-
nicą, że wtedy wygrywają punkty 
sprzedaży umiejące lepiej dosto-
sować się do lokalnych potrzeb 
i oczekiwań klientów. 

Czy Pana zdaniem niezależ-
nym centrom ogrodniczym bę-
dzie coraz trudniej konkurować 
z sieciami? 

Na tak postawione pytanie nale-
żałoby odpowiedzieć: „i tak, i nie”. 
Rynek się zmienia i te centra ogrod-
nicze, które się nie rozwijają i nie po-
dążają za oczekiwaniami klientów, 
po prostu muszą liczyć się z gorszy-
mi wynikami, a może nawet proble-
mami finansowymi. Centra ogrod-
nicze muszą znaleźć własną drogę 
i nowe sposoby na uatrakcyjnienie 
swojej oferty. Właściciele muszą 
myśleć nieszablonowo, bo „stary 
model” sprzedaży nie wytrzyma 
próby czasu. To strasznie obszerne 
zagadnienie, ale mamy już w Polsce 
nowocześnie zarządzane centra 
ogrodnicze, gdzie oprócz innowa-
cyjnie zaaranżowanej ekspozycji 
roślin i profesjonalnego doradztwa, 
mamy place zabaw dla dzieci, mini 
zoo, restauracje, tereny rekreacyjne 
etc. Poza tym uważam, że branża 
wciąż nie docenia możliwości jakie 
daje Internet – zarówno do komuni-
kacji z klientami, jak i do realizacji 
realnej sprzedaży. 

Marcelina Matusiaka, strategic insight managera w GfK,  
instytucie zajmującym się badaniami rynku 

3 pytania do…

„Nowoczesny format DIY” nie musi oznaczać wielkich 
hal i gigamarketów. W mniejszych miastach spokojnie 
wystarczają mniejsze formaty sklepów i to się już dzieje. 
Od kilku lat PSB, Bricomarché i OBI rozwijają sieci 
w lokalizacjach, które przez długi czas nie były w obszarze 
zainteresowania największych sieci DIY. Oceniam, że sieci 
DIY będą się nadal rozwijały, ale z formatami sklepów 
dostosowanych do lokalnych potencjałów
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MOC DLA PRAWDZIWYCH 
ZAWODOWCÓW 
Nowa gama urządzeń akumulatorowych

www.al-ko.com/pl



Centrum Ogrodnicze „Gar-
denia”, które w świado-
mości klientów funkcjo-

nuje od 20 lat pod nazwą „Dawid-
pol”, ma nową lokalizację przy ulicy 
Mazowieckiej 24 przy głównej dro-
dze wylotowej w stronę Giżycka. 
To w tym miejscu powstała nowa 
3-nawowa szklarnia o powierzch-
ni 560 m² wybudowana przez fir-
mę Agro-Sur. Prace zostały rozpo-
częte 2 lata temu, a 4 grudnia ub.r. 
odbyło się uroczyste otwarcie cen-
trum w obecności przedstawicieli 
władz miasta. Grzegorz Mączyń-
ski, właściciel placówki, planuje 

zorganizować w marcu uroczyste 
otwarcie na bis na rozpoczęcie se-
zonu wraz z wiodącymi dostaw-
cami z branży ogrodniczej, z wie-
loma atrakcjami i niespodzianka-
mi dla klientów. – W marcu mi-
nie 20 lat, odkąd prowadzę firmę. 
Na jubileusz zrealizowałem swo-
je marzenie, którym jest właśnie 
to centrum ogrodnicze. Przygodę 
z branżą ogrodniczą rozpocząłem 
w 1998 r. Podczas targów Pola-
gra zrobiłem pierwsze zamówie-
nia, m.in. wówczas rozpoczęliśmy 
współpracę z firmą KHNO Polan, 
która jest bardzo owocna i trwa do 
dziś – wspomina Grzegorz Mączyń-
ski. – Dawna lokalizacja centrum 

Kętrzyn wzbogacił się o centrum ogrodnicze z prawdziwego 
zdarzenia. W dniu 4 grudnia ub.r. odbyło się uroczyste otwarcie 

placówki „Gardenia” w zupełnie nowej lokalizacji. Projekt 
zabudowy obiektu przygotowała i wykonała firma Agro-Sur

„Gardenia”  
w nowej lokalizacji

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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Projekt Centrum Ogrodniczego Gardenia przygotowała i zrealizowała firma Agro-Sur

Grzegorz Mączyński, właściciel Centrum Ogrodniczego Gardenia z żoną Joanną i córką 
Zuzanną 

Uroczyste otwarcie placówki



ogrodniczego ograniczała nas pod 
kątem asortymentu, nie pozwala-
ła rozwinąć skrzydeł, dlatego zde-
cydowałem się na budowę nowego 
obiektu. Działkę kupiłem już 10 lat 
temu, a pracę z firmą Agro-Sur za-
częliśmy rok temu. Postawiłem na 
współpracę z Agro-Sur, ponieważ 
to polski producent, który znany 
jest z solidnej postawy. Znaczenie 
miało dla mnie to, że osoby za-
trudnione w firmie same wykona-
ją wszystkie prace, nie korzystając 
z podwykonawców. Firma zreali-
zowała projekt zgodnie z moimi 
potrzebami, dostosowała obiekt 
do wszystkich oczekiwań. Bardzo 
ważne było to, że na każdym eta-
pie prac miałem kontakt z inżynie-
rami firmy. W centrum zastosowa-
łem ogrzewanie podłogowe, co jest 
rzadkością w tego typu obiektach. 
– Powstała bryła jest owocem wielu 
spotkań oraz rozmów z właścicie-
lem placówki. Starając się spełnić 
oczekiwania klienta, tworzyliśmy 
koncepcje, które później były oma-
wiane i modyfikowane. Zaowoco-
wało to osiągnięciem obecnej formy 
obiektu składającego się z 3 naw – 
2 bocznych o szerokości 8 m oraz 
nawy głównej o szerokości 14 m. 
Podwyższenie nawy głównej oraz 
wydłużenie zadaszenia pozwoliło 
na wyraźne jej wyróżnienie oraz 

podkreślenie wejścia głównego. 
Nowoczesności obiektu nadaje za-
stosowanie całkowitego przeszkle-
nia ściany szczytowej oraz części 
ściany bocznej w systemie ciepłym 
z zastosowaniem szyb zespolo-
nych. Rozwiązanie tego typu moż-
na określić nie tylko jako nowocze-
sne, ale również energooszczędne, 
a przede wszystkim przyciągające 
uwagę potencjalnego klienta. Ścia-
ny boczne, ściana tylna oraz dach 
pokryte zostały płytami warstwo-
wymi. W każdej z naw wykonano 
podwójne wietrzniki dachowe za-
pewniające odpowiednią cyrkula-
cję powietrza w obiekcie. Wietrzni-
ki pokryte zostały poliwęglanem 

komorowym zapewniającym do-
stęp światła – opowiada Adam 
Stępień, menedżer ds. sprzedaży 
Agro-Sur.

Rozbudowa pozwoliła na znacz-
ne poszerzenie asortymentu, m.in. 
o dział decor oraz rośliny domo-
we. Właściciel centrum myśli także 
o wprowadzeniu asortymentu dla 
hodowców gołębi oraz pszczelarzy.  
– Mam duże plany związane z rozwo-
jem centrum oraz dalszym zwiększa-
niem asortymentu. Obecnie na tym 
terenie to wyjątkowa placówka, która 
wyglądem zdecydowanie wyróżnia 
się na rynku w skali województwa – 
dodaje Grzegorz Mączyński. Przed 
centrum znajduje się przestrzenny 
parking na około 40 samochodów. 
Centrum prezentuje się wspaniale, 
wnętrze jest przestronne, jasne, at-
mosfera sprzyja zakupom i zachęca 
do spędzania w nim czasu. 
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Rozbudowa centrum pozwoliła na znaczne poszerzenie asortymentu, m.in. o dział decor



O nagrodzonych w grudniu certyfikatem Top Innowacji nasionach 
ogórka ‘Ibis’ F1 z Jackiem Syrockim, kierownikiem Działu Marketingu 

w firmie Torseed rozmawia Agnieszka Idziak, redaktor naczelna 
„Biznesu Ogrodniczego”

wschodów i początkowym okre-
sie wzrostu. To właśnie duży wi-
gor objawiający się zdolnością 
do regeneracji po wystąpieniu 
chłodów jest cechą wyróżniają-

cą odmianę. Dodatkowo wyka-
zuje wysoką tolerancyjność lub 
nawet odporność na patogeny, co 
w znacznym stopniu wpływa na 

obniżenie kosztów produkcji oraz 
wydłużenie okresu zbiorów. Odmia-

na ta jest bardzo plenna, a jej 
owoce pozbawione goryczki. 

Jakim klientom te na-
siona są szczególnie 
polecane?

Ze względu na swoją 
kompleksową odporność ‘Ibisa’  
polecamy klientom, którzy 
nie chcą używać bez wyraź-

nej konieczności środków ochrony 
roślin, po prostu do ekologicznej i in-
tegrowanej produkcji. Ale nie tylko. 
Jest to ogórek dla wszystkich, którzy 
docenią jego wczesność i tolerancję na 
chłody. To ogórek bardzo uniwersalny 
i „wdzięczny”, dlatego zdobywa coraz 
więcej oddanych zwolenników.

Na rynku nasiennym jest spora konku-
rencja, w jaki sposób warto polecać 
tę nową odmianę, jakie są jej naj-
ważniejsze atuty, o których powinni 
wspominać sprzedawcy?

TOP INNOWACJA GRUDNIA – 
nasiona ogórka ‘Ibis’ F1

Jacek Syrocki, kierownik Działu Marketingu 
w firmie Torseed i Renata Aleksandrzak, 
dyrektor sprzedaży „Biznesu Ogrodniczego”

Przede wszystkim należy zwracać 
uwagę na jej wigor i tolerancję na ni-
skie temperatury. Pogoda w ostatnich 
latach nie jest korzystna dla ogórków 
i ta właśnie cecha wyróżnia ‘Ibisa’ na 
tle innych odmian. Na pewno należy 
wspomnieć o jej odporności na choroby 
i braku goryczki w owocach. Owoce nie 
przerastają na grubość i mają stosunko-
wo małą komorę nasienną. Odmianę tę 
polecamy zarówno do konserwowania, 
jak i do kwaszenia. 

Czym nagrodzone nasiona ogórka 
‘Ibis’ F1 wyróżniają się na rynku, co 
świadczy o ich innowacyjności?

‘Ibis’ to jedyna polska odmiana ogórka 
tolerująca niskie temperatury w okresie 

50 TOP INNOWACJA 50 TOP INNOWACJA 



Innowacyjne, dla wymagających użytkowników, 
ciche i bez spalin – to nowe urządzenia akumulato-
rowe Power Flex. Wspólną podstawę tej linii tworzy 
litowo-jonowy blok akumulatorów 42 V/7,5 Ah, który 
cechuje się wyjątkową mocą, żywotnością i nie ulega 
samoistnemu rozładowaniu. Akumulator umieszczony jest  
na specjalnych szelkach, dzięki temu urządzenie jest 
niewiarygodnie lekkie. Perfekcyjne efekty pracy to: 
idealny trawnik z kosiarkami akumulatorowymi solo 
by AL-KO 4757 Li SP oraz 4237 Li SP, doskonale ufor-
mowany żywopłot dzięki nożycom HT 4260, pro-
fesjonalna obróbka drewna z piłą łańcuchową  

CS 4235 i prace wykończeniowe z kosą GT 4235. 

AL-KO KOBER 
Wysogotowo, ul. Bukowska 10,  

62-081 Przeźmierowo
www.al-ko.pl

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

W styczniu certyfikat Top Innowacja został przyznany firmie  
AL-KO Kober za linię urządzeń akumulatorowych Power Flex.

Gratulujemy!

Linia urządzeń 
akumulatorowych  

Power Flex
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NASIONA RZODKIEWKI DO UPRAWY 
MIKROLISTKÓW W ZESTAWIE
W skład zestawu wchodzą: nasiona rzodkiewki na mikrolist-
ki, podłoże (sprasowany krążek kokosowy do namoczenia 
w wodzie) oraz szklarenka do wielokrotnego użytku przez 
cały rok. Poza zestawem w ofercie firmy 6 pozycji nasion na 
mikrolistki: burak ćwikłowy, brokuł, groch, rukola, mieszanka 
sałat, rzodkiewka.

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

www.plantico.pl

NASIONA EKOLOGICZNE NA 
KIEŁKI BIO
Ekologiczne nasiona na kiełki BIO z certyfikatem, 
pochodzą z gospodarstw ekologicznych, w któ-
rych produkcja odbywa się zgodnie z wymo-
gami UE. Nie stosuje się pestycydów i nawozów 
sztucznych. Idealne dla entuzjastów zdrowe-
go stylu życia „w harmonii z naturą”, „uprawiaj 
własne”.

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

www.plantico.pl

NASIONA 'POMIDOR KOKTAJLOWY 
BLACK CHERRY' WYSOKI

Bardzo plenna odmiana wysokiego pomidora koktajlowe-
go tworząca drobne, kuliste owoce, o wyjątkowym smaku 

i niespotykanej purpurowo-brązowej barwie, zebrane na dłu-
gich gronach. Rośliny o ciągłym typie wzrostu, wymagają 

palikowania.

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

www.nasiona.pl

NASIONA NA KIEŁKI – SZPINAK
Kiełki szpinaku zawierają wiele cennych minerałów i są do-

skonałym źródłem żelaza, kwasu foliowego, a także witami-
ny C, co czyni je niezastąpionymi w walce z anemią. Regu-
lują ponadto odkładanie tłuszczu w organizmie, zmniejsza-

ją ryzyko wystąpienia raka płuc, mają działanie przeciwno-
wotworowe oraz pomagają w leczeniu nadciśnienia.

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

www.nasiona.pl

NASIONA: ARBUZ ‘ROSARIO’ F1
Wczesna polska odmiana. Doskonale znosi niekorzystne 
warunki klimatyczne i zawiązuje owoce w niższych tem-
peraturach. Owoce duże (3-4 kg) o ciemnozielonej skórce 
i bardzo soczystym, słodkim, ciemnoróżowym miąższu.

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

www.nasiona-warzyw.pl

NASIONA: DYNIA OLBRZYMIA  
‘BIG MAX’
To jedna z największych odmian dyni. Owoce o różowo-
-pomarańczowej skórce i pomarańczowym miąższu do-
rastają do 30-50 kg. Big Max wymaga żyznej i próchni-
czej gleby. Doskonale nadaje się na zupy i przetwory.

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

www.nasiona-warzyw.pl

NASIONA: MARCHEW ‘SYLVA’
Wczesna (95-100 dni) w typie Nantes, tworzy korzenie gładkie, 

walcowate, pomarańczowe, o długości ok. 22 cm, nie wykazu-
ją tendencji do zielenienia i przebarwień antocyjanowych. Na 

przekroju poprzecznym rdzeń i miąższ mają ten sam kolor. Pole-
cana do uprawy na zbiór pęczkowy, do bezpośredniego spo-
życia – przygotowywania pierwszych letnich surówek, soków.

Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

www.nasiona.werbena-art.pl

NASIONA: POMIDOR ‘TERION’
Gruntowy, średnio wczesny, karłowy – samo kończą-

cy. Odporny na wirus mozaiki pomidorów, fusarium 
i verticiliozę. Tworzy owoce jędrne, owalne, czerwo-
ne, o masie 80-90 g i dużej zawartości suchej masy. 

Odmiana o skoncentrowanym okresie dojrzewania – 
daje duży zbiór w jednym czasie. Polecana  
do przetworów: koncentratu, keczupu oraz  

bezpośredniego spożycia.

Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

www.nasiona.werbena-art.pl

KIEŁKI BAZYLII
Kiełki bazylii stanowią doskonały dodatek do kanapek, sała-
tek, dań ciepłych. Są one bogatym źródłem beta-karotenu, 
witamin B5, B6, C i kwasu foliowego. Zawierają wapń, potas, 
żelazo, magnez, fosfor, mangan, poprawiają trawienie oraz 
wykazują działanie antybakteryjne i przeciwzapalne.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

KIEŁKI FASOLI ‘ADZUKI’
Kiełki fasoli ‘Adzuki’ stanowią bogate źródło witamin A, B, 
C, E, H. Zawierają także dużo wapnia, żelaza, magnezu, po-
tasu oraz biotyny, cynku i selenu. Obniżają poziom chole-
sterolu, chronią przed anemią, zwiększają odporność, mają 
korzystny wpływ na włosy, wspomagają odchudzanie.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

TANIEC KWIATÓW NASIONA NA 
TAŚMIE SALSA

W zestawie: słonecznik, aksamitka wąskolistna, aksamitka 
rozpierzchła. Nasiona kwiatów łatwe w uprawie, jedno-

roczne, obficie i długo kwitnące. Utrzymane w jasnożółtej 
kolorystyce.

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

www.vilmorin-garden.pl

CEBULA – MIESZANKA ODMIAN
Mieszanka kilku odmian o różnych kolorach i kształ-

tach cebul (żółta, czerwona, biała, soplowa) o typo-
wych wymaganiach uprawowych dla cebuli. Dosko-
nale komponuje się kolorystycznie w mieszankach sa-

łatkowych i surówkach.

TORSEED
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

www.torseed.pl
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TORF WYSOKI KWAŚNY DO 
WARZYW I ROŚLIN OZDOBNYCH
To gotowe podłoże na bazie kwaśnego torfu, idealnie 
nadające się do uprawy borówki amerykańskiej oraz 
do sadzenia roślin ozdobnych, takich jak azalie, rodo-
dendrony, wrzosy i innych wymagających kwaśnego 
podłoża. Opakowanie 60 l, 20 l.

ARK-POL Producent Podłoży Ogrodniczych
Dorohucza 53, 21-044 Trawniki

www.ark-pol.pl

NASIONA: POMIDOR 
SZKLARNIOWY ‘PEDRO’ 
MIESZANIEC F1
Odmiana późna, mieszańcowa, przeznaczona do upra-
wy w szklarniach i tunelach foliowych. Tworzy gładkie, 
czerwone, kuliste owoce o masie 120–135 g, bardzo 
trwałe i bardzo smaczne.

Przedsiębiorstwo Nasienne ROLTICO
Nochowo, ul. Wiejska 43, 63-100 Śrem

www.roltico.pl

BURAK LIŚCIOWY ‘BRIGHT LIGHTS’
Bardzo dekoracyjna mieszanka buraka liściowego, o róż-

nobarwnych, jaskrawych kolorach. Doskonała do sa-
łatek i jako ozdoba. Wysiew: kwiecień – maj. Zbiór: od 

czerwca do października.

Przedsiębiorstwo Nasienne ROLTICO
Nochowo, ul. Wiejska 43, 63-100 Śrem

www.roltico.pl

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA 
‘SPRINTER’ – NASIONA HOLENDERSKIE

Strąki intensywnie żółte, proste, wyrównane. Okres wegeta-
cji w polu 60 dni (ok. 55 dni w uprawach tunelowych i w le-
cie). Najwcześniejsza żółta odmiana o wyjątkowej jakości. 
Bardzo wysoki plon przy jednorazowym zbiorze. Odmiana 
dostosowana do wielokrotnego ręcznego zbioru. Odpor-
ność: wirus zwykłej mozaiki fasoli, antraknoza, bakterioza 

obwódkowa.

ALSEED GARDEN
Marynin 195 F, 21-030 Motycz

www.alseedgarden.pl

LIANNE F1 TM.V.F2.N.FR. L.S.L. – 
NASIONA HOLENDERSKIE
Odmiana heterozyjna, wczesna o ciągłym wzroście. Owo-
ce duże, 220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone i dobrze wy-
pełnione. Bez skłonności do pękania. Bardzo dobrej jakości, 
o intensywnej czerwonej barwie, bez piętki, twarde i bardzo 
smaczne. Odmiana przeznaczona do uprawy całorocznej 
w wełnie mineralnej oraz do upraw tradycyjnych w cyklu 
wiosennym i jesiennym w szklarniach i tunelach foliowych.

ALSEED GARDEN
Marynin 195 F, 21-030 Motycz

www.alseedgarden.pl

PRZYJAZNY TRAWNIK – NIEBIESKIE 
NASIONA Z MIKORYZĄ

Korzyści stosowania: ogranicza konieczność używa-
nia chemicznych nawozów i środków ochrony roślin; 

zwiększa dostępność składników pokarmowych z gle-
by; zwiększa odporność trawnika na suszę; wzmacnia 
murawę; odporność na choroby; szybka regeneracja 

ubytków i w czasie suszy; szybkie założenie trawnika.

Rolimpex
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

NOWOCZESNY TRAWNIK – 
NASIONA OTOCZKOWANE

Specjalna technologia nasion przyspiesza pro-
ces kiełkowania oraz krzewienia, a substancja 

czynna poprawia procesy zachodzące we-
wnątrz ziarna po wysiewie. Dzięki zastosowa-

nej innowacyjnej metodzie nasiona zawierają 
w sobie nawóz startowy, co przyspiesza wzrost 

oraz ogranicza nawożenie w późniejszych 
terminach.

Rolimpex
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

SANITAR ACTIVE – SERIA 
AGRECOL NATURA

Nowoczesny, naturalny biopreparat, służący 
do obróbki i unieszkodliwiania ścieków oraz 
nieczystości zgromadzonych w szambach, 

oczyszczalniach ścieków i latrynach. Preparat 
niweluje przykre zapachy pochodzące z tych 
urządzeń oraz zapobiega przedostawaniu się 
do gruntu szkodliwych substancji, zawartych 

w nieczystościach i ściekach, pochodzących 
z gospodarstw domowych. Sanitar Active jest 

bezpieczny dla zwierząt i środowiska. Ulega 
biodegradacji.

AGRECOL
Mesznary 2, 98-400 Wieruszów

www.agrecol.pl

BAZYLIA CYTRYNOWA (OCIMUM 
BASILICUM CITRIODORA)

Jednoroczna roślina przyprawowa i lecznicza o cha-
rakterystycznym cytrynowym aromacie. Wysokość 

roślin 35- 50 cm. Lubi miejsca nasłonecznione i osłonię-
te od wiatru. Może być uprawiana także na balkonie 
i parapetach okiennych. Liście można mrozić, suszyć 

albo przechowywać w oliwie z solą.

TORSEED
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

www.torseed.pl

WOREK NA MUCHY
Wyjątkowo praktyczna i wygodna pułapka do 
monitorowania obecności much na terenach 
otwartych. Wysoką skuteczność działania za-
wdzięcza specjalnej konstrukcji oraz atrakcyj-
nemu środkowi wabiącemu o intensywnym za-
pachu. Istotną zaletą produktu jest duża pojem-
ność pułapki (3 l).

BROS
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl
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Rozpoczynamy nowy sezon, 
jak firma PlantiCo jest do niego 
przygotowana? Na co w ofer-
cie PlantiCo detaliści powinni 
szczególnie zwrócić uwagę? 

PlantiCo przygotowało na nowy 
sezon niezwykle atrakcyjną ofer-
tę, która z pewnością przykuje 
uwagę klientów. W tym roku sta-
wiamy na absolutny hit, zdoby-
wający popularność w Europie, 
serię nasion na mikrolistki – mi-
crogreens. Nasiona ekologiczne 
na kiełki BIO oraz trzy odmiany 
własne PlantiCo: pomidor ‘Ma-
linowy Bosman’, pomidor ‘Lam-
bert’ F1 i koper ‘Goliat’ to tylko 
początek niezwykle atrakcyjnej 
listy nowości. W naszej ofercie 
znajdą się dynie: piżmowa ‘But-
ternut’ i olbrzymia typ Hokkaido 
‘Uchiki Kuri’, z kolei zioła posze-
rzyliśmy o czosnek niedźwiedzi, 
wprowadziliśmy także mieszankę 

kwiatów jadalnych. Serię nasion 
na kiełki wzbogaciliśmy o mie-
szankę Express, którą wyróżnia 
szybkie kiełkowanie. 

Mikrolistki jako nowość na 
rynku z pewnością zacieka-
wią klientów. Czym różnią się 

od popularnych kiełków? Jak 
powinni w sklepach polecać 
je detaliści?

Mikrolistki to bardzo młode 
rośliny we wczesnej fazie wzrostu 
– liścienie i pierwsze liście właści-
we, spożywane są na surowo po 
ścięciu wraz z łodygami. Nasiona 
pozostają w podłożu. To główna 
różnica w porównaniu z kiełkami, 
gdzie jadalne są kiełkujące nasiona, 
korzonki i pędy. Mikrolistki mogą 
zawierać aż 5 razy więcej witamin 
i mikroelementów niż dorosła ro-
ślina. Im świeższe listki, tym wię-
cej cennych substancji odżywczych 
i wyrazistego smaku oraz aromatu. 
Są chrupiącym i świeżym dodat-
kiem do sałatek, smoothie, kana-
pek. Mikrolistki warto polecać do 
całorocznej, prostej uprawy w domu, 
w doniczkach, pojemnikach  
lub w miniszklarence PlantiCo. 

Jak zróżnicowana jest seria mi-
krolistków w ofercie PlantiCo 
i jak zareagowali na nią klienci?

Seria składa się z 6 pozycji: burak 
ćwikłowy, brokuł, groch, rukola, 
rzodkiewka oraz mieszanka sałat. 

Seria nasion na mikrolistki, nasiona ekologiczne na kiełki BIO 
oraz trzy nowe odmiany własne to tylko część nowości, które 
przygotowała firma PlantiCo na nowy sezon. O wyzwaniach, 

jakim muszą sprostać firmy nasienne i trendach opowiada Alina 
Szyprowska, specjalista ds. sprzedaży w firmie PlantiCo 

Innowacyjne mikrolistki
 od PlantiCo

ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK
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PlantiCo przygotowało na nowy sezon niezwykle 
atrakcyjną ofertę, która z pewnością przykuje 

uwagę klientów. W tym roku stawiamy na absolutny 
hit, zdobywający popularność w Europie, serię 

nasion na mikrolistki – microgreens



Proponujemy także miniszklarenkę 
do wysiewu oraz specjalne podło-
że dla mikrolistków, sprasowany 
krążek z włókna kokosowego, ste-
rylny, wolny od zanieczyszczeń.

Sprzedaż tego produktu rozpo-
częła się od stycznia, ale pojawie-
nie się informacji o wprowadzeniu 
mikrolistków do oferty wywołało 
duże zainteresowanie i zwróciło 
uwagę naszych odbiorców na ten 
innowacyjny produkt. Są bardzo 
zainteresowani i niecierpliwie ocze-
kują na dostawy. 

Oferta PlantiCo została także 
poszerzona o serię nasion eko-
logicznych na kiełki BIO, czym 
ona się wyróżnia i jakie jest za-
interesowanie klientów?

W ofercie mamy aż 9 pozycji: 
burak ćwikłowy, brokuł, gorczyca, 
kapusta czerwona, lucerna, rzeżu-
cha, rzodkiewka, słonecznik oraz 
mix pikantna. Zainteresowanie 
jest duże, ale sprzedaż dopiero się 
rozpoczęła. Klienci dbający o zdro-
wie i poszukujący ekologicznych 
produktów będą zadowoleni z tej  
propozycji. Ponadto seria wyróżnia 
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się świeżą, atrakcyjną szatą graficz-
ną, którą bardzo chwalą odbiorcy 
oraz przystępną ceną. 

Jakie są największe wyzwa-
nia dla kategorii nasion na se-
zon 2018?

W kategorii nasiennej są ol-
brzymie wyzwania, dlatego mu-
simy poszukiwać i zaskakiwać 
naszych odbiorców nowymi pro-
pozycjami. Ważną częścią naszej 
codziennej pracy jest edukowanie 
konsumentów na temat zdrowe-
go odżywiania i zachęcanie ich do 
samodzielnego uprawiania zielo-
nej żywności w domu. Mikrolist-
ki są właśnie „zielonym wielkim 
smakiem”, który ma szansę stać 

Przede wszystkim obecnie istotne jest, aby opakowania 
zawierały ważne informacje przedstawione w prosty, 
czytelny sposób, rzucający się w oczy. Popularne 
jest używanie piktogramów oraz znaków graficznych 
przedstawiających produkt, jego uprawę czy 
zastosowanie

się prawdziwym hitem i zyskać 
ogromną popularność.

Jakie opakowania są atrakcyj-
ne dla klientów, na co zwraca-
ją uwagę?

Przede wszystkim obecnie istot-
ne jest, aby opakowania zawierały 
ważne informacje przedstawione 
w prosty, czytelny sposób, rzuca-
jący się w oczy. Popularne jest uży-
wanie piktogramów oraz znaków 
graficznych przedstawiających pro-
dukt, jego uprawę czy zastosowa-
nie. Staramy się, aby klient mógł 
łatwo odnaleźć wzrokiem nasze 
produkty, by wyróżniały się wy-
glądem, były świeże, atrakcyjne 
i nowoczesne. 
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Już 23-25 marca w Ptak Warsaw Expo odbędzie się druga edycja targów Green Days. 
„Biznes Ogrodniczy” jest patronem medialnym tego wydarzenia

GrootGroenPlus zaprasza na pierwszą edycję Targów Wiosennych, które odbędą się 
w Zundert w dniach 17-18 stycznia 

Komisja Konkursowa Centralnych Targów Rolniczych CTR Nadarzyn 2017 przyznała 
PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Złotego Żurawia Rolnictwa CTR 2017 za produkty 
W zgodzie z naturą oraz Łatwo i dokładnie

Targi Green Days Międzynarodowe 
Dni Zieleni 2018 biegną dwutorowo – 

B2B oraz B2C, adresowane są zarówno do 
branży ogrodniczej oraz architektów kra-
jobrazu, jak również do wszystkich miło-
śników ogrodnictwa, posiadaczy domów 
i ogrodów. Spotykamy się w dniach 23-25 
marca, w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. 
Pierwszy dzień targowy nastawiony jest na 
wydarzenia stricte branżowe dla profesjo-
nalistów oraz panele biznesowe. Motywem 

Nagrodzone zostały seria nasion, w skład 
której wchodzą nasiona otoczkowane z na-

turalnym biostymulatorem wzrostu Nano-gro® 
i nasiona na taśmie z nawozem naturalnym. Na 

Rejestracja na wiosenne targi w Zundert jest 
możliwa tylko w połączeniu z 28. jesien-

ną edycją GrootGroenPlus, która odbędzie się 
w dniach 3-5 października. Wiosenna edycja 
będzie idealną okazją dla detalistów, aby złożyć 

 
z „Biznesem Ogrodniczym”

WIOSENNA EDYCJA 
GrootGroenPlus

przewodnim wydarzenia w strefie biznesu 
mają być technologie 4.0 – czyli proces cy-
fryzacji i digitalizacji sprzedaży. W strefie 
naukowej – transfer wiedzy i komercjalizacja 
wyników badań. W strefie konsumenckiej 
– prezentacje produktowe. W tym samym 
terminie na połączonej łącznikiem hali od-
bywać będą się targi House Days – dedyko-
wane branży budowlanej, skupiającej się na 
tematyce budownictwa jednorodzinnego 
oraz aranżacji wnętrz. 

targach dużym zainteresowaniem cieszyły się 
ponadto odmiany własne PlantiCo, takie jak: 
burak ćwikłowy ‘Betako’ mieszaniec F1, cebu-
la ‘Majka’, pomidor ‘Mieszko’ mieszaniec F1.  

zamówienia jeszcze przed szczytem sezonu. – 
Wiosenna edycja targów będzie odbywać się w tym 
samym miejscu co GrootGroenPlus, będzie korzy-
stać z tej samej platformy i tych samych dostaw-
ców – mówi Frank van Suchtelen, organizator. 

ZŁOTY ŻURAW
Rolnictwa CTR 2017 dla PlantiCo 
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Firma Glotox Polska od 1 stycznia 
rozpoczęła współpracę z Fundacją 
DKMS, której misją jest znalezienie 
dawcy dla każdego pacjenta 
potrzebującego przeszczepienia 
komórek macierzystych szpiku

GLOTOX POLSKA 
wspiera 

Fundację 
DKMS 

Każdy z produktów Glotox został obran-
dowany logo fundacji. Współpraca od-

bywa się w ramach specjalnego programu 
„pomaganie przez kupowanie”. Ze sprzedaży 
każdego preparatu Glotox Polska przekaże 
fundacji 1% wartości produktu. – Dla nas 
współpraca z Fundacją DKMS to nie tylko 
modne obecnie wpisywanie się w działalność 
CSR – społecznej odpowiedzialności bizne-
su. Zdecydowaliśmy się na takie działania, 
ponieważ nasz syn Karol jest zasłużonym 
dawcą komórek macierzystych z krwi obwo-
dowej. Dwa razy oddawał komórki macie-
rzyste dla nieznanego dawcy. Dzięki temu 
dowiedzieliśmy się, jak ogromne koszty po-
nosi fundacja na rzecz dawcy, o czym rzadko 
się mówi – mówi Robert Damsz, właściciel 
firmy Glotox Polska. 
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R E K L A M A  

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki z numeru 12/96 –
nożyce akumulatorowe ufundowane 
przez firmę AL-KO Kober otrzymują 
Magdalena Piwińska z Łańcuta,  
Zofia Mazurek z Pińczowa oraz  
 Janusz Sikora z Hecznarowic. 
Zwycięzcom gratulujemy!

NAGRODA OD 
AL-KO Kober
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Firma KHNO poszerza ofertę Serii nasion Fregge – powrót do przeszłości, która w ubiegłym 
sezonie szturmem wróciła na rynek i od razu zdobyła ogromne uznanie klientów

Seria Fregge licząca począt-
kowo zaledwie 4 pozycje 

pilotażowo została zaprezen-
towana klientom w ubiegłym 
roku i od razu została nie-
zwykle pozytywnie przyję-
ta zarówno przez właścicieli 
hurtowni, jak i klientów indy-
widualnych. Dlatego w tym 
sezonie firma KHNO Polan 
zdecydowała się poszerzyć tę 
serię aż o 9 pozycji warzyw. – 
Front torebki dla wszystkich 
pozycji jest taki sam, natomiast z tyłu są naklej-
ki z podstawowymi informacjami dotyczącymi 

poszczególnych odmian.  
W serii Fregge dostępne są 
odmiany stare, dobre i spraw-
dzone, cieszące się niesłabną-
cym powodzeniem, których 
nadal poszukują nasi klienci. 
Seria przypomina, że jeste-
śmy firmą z bogatą tradycją. 
W następnym sezonie chce-
my zwiększyć liczbę pozycji 
dostępnych w tej serii – mówi 
Tomasz Wilk, starszy specja-
lista ds. marketingu KHNO 

Polan. Torebki serii Fregge mają zmienione gra-
matury na większe. 

WIELKI POWRÓT SERII FREGGE

poznaj nas na facebook.com/pawlowskinarzedzia/

FIRMA TO LUDZIE
- teraz też na Facebooku!
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Firma Agrosimex w dniu 6 grudnia ub.r. zaprosiła partnerów biznesowych 
na drugą edycję targów zatowarowaniowych. Przedstawiciele „Biznesu 

Ogrodniczego” wzięli udział w tym wydarzeniu

Agrosimex 
rozpoczyna nowy sezon

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

W ubiegłym roku odbyła 
się druga edycja spo-
tkania dla klientów, 

które zorganizowała firma Agro-
simex w Pałacu w Małej Wsi. Tar-
gi zostały połączone z konferencją 
dotyczącą oferty firmy i wprowa-
dzanych nowości w sezonie 2018 
na rynek profi. Wystawcy mieli 
możliwość zaprezentować ofer-
tę na nowy sezon i porozmawiać 
z zaproszonymi na to wydarzenie 
klientami. – Tego typu spotka-
nia są dla nas ważne, ponieważ 
możemy dowiedzieć się, jaki se-
zon mieli nasi klienci i jakie ma-
ją oczekiwania – podsumowuje 

Piotr Barański, dyrektor marke-
tingu i rozwoju Agrosimex. Jak 
targi oceniają wystawcy? – Wy-
soka frekwencja zadowoliła nasze 
oczekiwania. Druga edycja targów 
pokazała, że mają one ogromny 
potencjał. Jesteśmy zadowoleni 
z przeprowadzonych rozmów – 
podsumowuje Marcin Kopczyń-
ski, regionalny kierownik sprzeda-
ży KiK Ziemskie Produkty. Targi to 
także spotkania, które pozwalają 
swobodnie porozmawiać z klienta-
mi i wymienić się pomysłami. – Po 
raz drugi wzięliśmy udział w even-
cie przygotowanym przez Agrosi-
mex. Organizacyjnie w tym roku 

targi zostały dopięte na ostatni 
guzik. Tego typu wydarzenia są 
dla nas bardzo istotne, ponieważ 
w czasie jednego dnia możemy 
porozmawiać z dużą liczbą klien-
tów o ofercie i ich oczekiwaniach. 
Zdarza się, że to właśnie klienci 
podsuwają nam ciekawe rozwią-
zania. W nowym sezonie promu-
jemy zestaw narzędzi z linii Light, 
w skład którego wchodzą łopat-
ka, grabki oraz motyczka. Klien-
ci podczas spotkania Agrosimex 
sami stwierdzili, że warto ten 
pomysł promować jako niezbęd-
nik, co być może wykorzystamy – 
mówi Michał Zieman, kierownik 
sprzedaży Pawłowski. 

Od lewej: Michał Zieman, kierownik sprzedaży Pawłowski 
i Łukasz Tafelski, specjalista ds. sprzedaży

Włodzimierz Walkiewicz, właściciel firmy Walkiewicz

Od lewej: Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes Ogrod-
niczy”, Piotr Barański, dyrektor marketingu i rozwoju Agrosimex 
i Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznes Ogrodniczy”



R E K L A M A  

tel./fax: 61 28-36-236, kom.: 601-223-626 
rolticosamul@poczta.fm

www.roltico.pl

NOCHOWO, UL. WIEJSKA 43, 63-100 ŚREM

PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE
GRAŻYNA, ANDRZEJ SAMUL
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Od lewej: Marcin Kopczyński i Tomasz Dmowski, regionalni kierownicy 
sprzedaży w firmie KiK Ziemskie Produkty

Piotr Szmaj, reprezentant regionalny 
Agrimpex

Od lewej: Paweł Kanderski, przedstawiciel handlowy Lasland, Witold 
Czuksanow, dziennikarz i Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży krajowej

Od lewej: Tadeusz Kostrzewa i Leszek Konior, przed-
stawiciele handlowi w firmie Ciech Sarzyna

Krzysztof Popek i Agnieszka Nowicka, regionalni 
przedstawiciele handlowi Kwazar



Grupa Ogrodnicza Planta 
– Polskie Sklepy Ogrod-
nicze funkcjonuje od  

15 marca 2016 r. Obecnie zrzesza 
już 56 centrów i sklepów ogrodni-
czych, które są obrandowane wspól-
nym logo. Celem grupy jest stworze-
nie dla sklepów i centrów ogrodni-
czych odpowiednich rozwiązań, 
dzięki którym uda się zwiększyć 
konkurencyjność na rynku. – Si-
łą tej grupy jest jej ciągły rozwój 
i wspieranie sklepów działających 
na rynku tradycyjnym, dawanie im 
perspektywy rozwoju oraz zwra-
canie uwagi na przyszłe możliwo-
ści i zachęcanie do zmian. W pew-
nym sensie Grupa napędza i mo-
tywuje nas do działania. Uważam, 
że Planta wyprzedziła inne grupy, 
ponieważ proponuje własne pro-
dukty, gwarantując ich dostępność 

wyłącznie w zrzeszonych sklepach 
oraz wypracowała wspólne dla 
wszystkich członków działania 
marketingowe – mówi Krzysztof 
Wrona, właściciel Centrum Ogrod-
niczego Ogrodnik z Lublina. 

Grupa przygotowuje raz na kwar-
tał specjalne gazetki promocyjne. 

Grupa Ogrodnicza Planta funkcjonuje na rynku już prawie 2 lata, 
zrzesza aż 56 centrów ogrodniczych. Buduje wspólną tożsamość 

poprzez produkcję i sprzedaż produktów marek własnych oraz reklamę 
i działania promocyjne. – Naszym celem jest stworzenie wspólnej 

platformy działań, ponieważ w grupie możemy osiągnąć więcej niż 
w pojedynkę – mówi Stanisław Wojtowicz, dyrektor ds. marketingu Planta

„Razem możemy więcej” – 
Grupa Ogrodnicza Planta 

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Polskie 
Sklepy 
Ogrodnicze

60 HANDEL I DYSTRYBUCJA



Każde centrum może zamówić po-
trzebną ilość, a następnie otrzy-
muje materiały z własnym logo. 
Sukcesywnie wprowadzane są tak-
że produkty z logo grupy, które są 
dostępne wyłącznie w zrzeszonych 
sklepach. Ważne w działalności gru-
py są szkolenia zarówno produkto-
we, jak i z merchandisingu. – Gru-
pa Ogrodnicza Planta ma stać się 
źródłem konkurencyjnej przewagi, 
oferując niski koszt udziału i wysoki 
poziom rabatów. Do tej pory żadna 
grupa nie odniosła sukcesu, ponie-
waż brakowało jej zaplecza finanso-
wego oraz bazy magazynowej, które 

my gwarantujemy – dodaje Stani-
sław Wojtowicz. 

W ramach Grupy działa Komitet 
Doradczy, w składzie którego są Łu-
cjan Waśko, prezes Sopex Krosno, 
Krzysztof Wrona, właściciel Centrum 
Ogrodniczego z Lublina, Janusz Pie-
przak, właściciel Centrum Ogrodni-
czego z Tarnowa, Damian Mroncz, 
właściciel Centrum Ogrodniczego 
z Bytomia oraz Andrzej Ciupryk, 
prezes Planta, Stanisław Wojtowicz 
i Bartłomiej Wąż, handlowiec Plan-
ta. Komitet zajmuje się wypracowa-
niem programu Grupy Ogrodniczej 
Planta i realizacją jej celów.

Wszystkich chętnych zaintereso-
wanych współpracą prosimy o kon-
takt mailowy: grupaogrodnicza@
planta.pl, zapraszając do wspólne-
go działania. 
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Uważam, że Planta wyprzedziła inne 
grupy, ponieważ proponuje własne 
produkty, gwarantując ich dostępność 
wyłącznie w zrzeszonych sklepach oraz 
wypracowała wspólne dla wszystkich 
członków działania marketingowe – 
mówi Krzysztof Wrona, właściciel Centrum 
Ogrodniczego Ogrodnik z Lublina



W tym roku odbyła się już 
19. edycja spotkania. 
Targi były jednodnio-

we. Klienci hurtowni mogli zapo-
znać się z asortymentem firm, no-
wościami, promocjami oraz złożyć 
zamówienia. – Targi są doskonałą 
okazją do spotkania, przeprowa-
dzenia rozmów oraz zapoznania 
się z nowościami, a także do zo-
rientowania się w sytuacji na ryn-
ku jeszcze przed sezonem – tłuma-
czy Mirosław Łakomiec, właściciel 
hurtowni AMC Agrocentrum. Jak 
spotkanie oceniają wystawcy? 

– Targi ACM oceniam bardzo po-
zytywnie, zwłaszcza że nasiona 
PNOS cieszyły się dużym zainte-
resowaniem klientów, zarówno 
tych, z którymi współpracujemy, 
jak i nowych. Targi to doskonała 
okazja, aby poznać opinie, wymie-
nić doświadczenia oraz, co jest dla 
mnie szczególnie ważne, zaprezen-
tować nowości, jakie PNOS przygo-
tował na sezon 2017/2018. Wśród 
33 nowych pozycji oferujemy  
3 odmiany własne PNOS, a są to: 
papryka ‘Jolanta’, ogórki: ‘Trapez’ 
F1 i ‘Lokata’ F1 – podsumowuje 
Małgorzata Lewicka, przedstawi-
cielka handlowa PNOS w Ożarowie 
Mazowieckim Sp. z o.o. Podobne-
go zdania jest Katarzyna Waligó-
ra, regionalna kierownik sprzeda-
ży ASPlant: – Targi w Kielcach oce-
niam jako niezwykle udane. W po-
równaniu do ubiegłego roku ze-
brałam o 200% więcej zamówień. 
Klienci byli zainteresowani nowo-
ściami, aktualnie promowaliśmy, 
m.in. Silvakol – środek przeznaczo-
ny do zabezpieczania pędów drzew 
przed ogryzaniem przez zwierzęta. 

W dniu 7 grudnia ub.r. odbyły się targi zatowarowaniowe zorganizowane przez 
hurtownię ACM Agrocentrum w Kielcach w Centrum Kongresowym Skanska SA.  

Producenci oceniają spotkanie jako udane, ponieważ mogli dotrzeć do 
detalistów z ofertą, zaprezentować nowości, ale przede wszystkim osobiście 

przekonać się, jakie mają nastawienie do nowego sezonu. Przedstawiciele 
„Biznesu Ogrodniczego” brali udział w tym wydarzeniu

Jaki będzie nowy sezon?

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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Od lewej: Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznes Ogrodniczy”, Mirosław Łakomiec, właściciel 
hurtowni ACM Agrocentrum i Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes Ogrodniczy”

Od lewej: Michał Zieman, kierownik sprzedaży Pawłowski, Andrzej Kaźmierczak, handlowiec, 
Łukasz Tafelski, specjalista ds. sprzedaży, Agnieszka Idziak i Renata Aleksandrzak



R
E

K
L

A
M

A
 

SERIA ŁATWY WYSIEW  
WSPARCIE DLA SPRZEDAŻY

PROMOCJA W MEDIACH

EKSPOZYTOR

ULOTKA

Vilmorin Garden sp. z o.o.
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2,  

62-052 Komorniki k/Poznania, Polska
vilmorin-garden.pl

SERIA ŁATWY WYSIEW
GOTOWE, PROSTE  ROZWIĄZANIE

PIETRUSZKA NACIOWA 
RIZADO VERDE OSCURO 

“ROBUST”

Odmiana o karbowanych liści-
ach, bogata w witaminę C i sole 

mineralne. Idealna do dekoracji dań, 
kanapek i sałat. Liście zbierane są 

w miarę zapotrzebowania. 

SZPINAK PARYS F1
Odmiana o srebrzysto-zielonych 
listkach i silnym aromacie, pole-
cana do uprawy polowej. Rośliny 

dorastają do 90-110cm, dobrze się 
krzewią i późno zakwitają. Bardzo 

dobra do zbioru na zielono. Daje 
bardzo wysoki plon.

SAŁATA JUSTINE

Odmiana masłowa, przeznaczona 
do uprawy letniej. Zaletą tej odmi-

any jest bardzo dobra tolerancja 
wobec chorób, zasychania brzegów 

liści i wybijania w pędy kwiatos-
tanowe.

OGÓREK GRUNTOWY 
DALILA F1 

Odmiana średnio wczesna, podob-
na do ogórka Polan F1, odpowiednia 
na tereny zimniejsze. Owoce grubo-

brodawkowe, cylindryczne, barwy 
zielonej z jaśniejszymi smugami. 

Wysoce tolerancyjna na mącznika 
rzekomego.

ROSZPONKA ACCENT

Niewielka roślina, której częścią 
jadalną są drobne liście tworzące 

rozetę. Liście są ciemnozielone 
o lekko orzechowym smaku.Ro-
szponka jest odporna na mróz  
i można ją zbierać spod śniegu.

OGÓREK GRUNTOWY 
ALADYN F1

Odmiana wczesna, typowo konser-
wowa, bardzo plenna. Owoce bardzo 

wyrównane, z niewielką ilością 
małych brodawek, nie żółknące, 

łatwo oddzielają się od szypułek. 
Odmiana o bardzo wysokiej toler-

ancji na mączniaka rzekomego.

20171126_ulotka_blistry_1.5.indd   2 2017-12-05   21:28:27

20171219_reklama_vilmorin_BO_1.3.indd   1 2017-12-20   09:39:01

Tegoroczny sezon nie należał do 
udanych, dlatego tak ważne są 
tego typu spotkania i możli-
wość porozmawiania z klienta-
mi o ich planach i potrzebach, 
a najłatwiej i najszybciej moż-
na to zrobić właśnie podczas 
targów zatowarowanowych. 
Z kolei Zbigniew Rembowski, 
przedstawiciel handlowy Plan-
tiCo, podsumowuje targi tak:  
– Spotkanie w Kielcach oceniam 

jako udane. Tego typu wydarze-
nia są ważne, ponieważ może-
my z klientami wymienić się 
spostrzeżeniami o mijającym 
sezonie, który dla nikogo nie 
był łatwy. Co jednak ważne, 
z rozmów przeprowadzonych 
podczas targów, mogę stwier-
dzić, że klienci są nastawieni 
pozytywnie do nowego roku, 
pytają o nowości i ofertę, pa-
nuje względny optymizm. 

Jarosław Szczepański, regionalny 
kierownik sprzedaży Best-Pest

Od lewej: Krzysztof Kubicki i Piotr Witkowski, przedstawiciele handlowi 
w firmie Bros

Od lewej: Krzysztof Różalski, regionalny kierownik sprzedaży Agrecol 
i Tadeusz Dragan, członek zarządu w firmie Agrecol

Tomasz Dmowski, regional-
ny kierownik sprzedaży KiK 
Ziemskie Produkty
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Od lewej: Jarosław Mokrzecki, dyrektor operacyjny ds. 
sprzedaży i marketingu Sumin, Gabriela Wójt i Michał 
Czubiliński, przedstawiciele handlowi ds. klientów detalicznych

Od lewej: Mariusz Dziędzioł, główny specjalista ds. marketingu 
Siarkopol i Maciej Kocoń, starszy specjalista ds. handlu

Beata Abramowska, specjalistka ds. obsługi 
klienta Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior i Piotr 
Tomaszewski, przedstawiciel handlowy

Tomasz Wilk, specjalista ds. marketingu KHNO 
Polan i Monika Sasal, dyrektor handlowa

Katarzyna Waligóra, 
regionalna kierownik 
sprzedaży Asplant

Dariusz Bartnik, przedstawi-
ciel regionalny Spójnia

Halina Wernikowska, han-
dlowiec VEFI

Emilia Sławianowska, key account w firmie SBM 
Life Science

Od lewej: Marzena Olesińska, starsza 
specjalistka ds. marketingu Torseed  
i Karolina Nowak ze sklepu Euro-ogród

Od lewej: Zbigniew Rembowski, przedstawiciel 
handlowy PlantiCo i Jacek Wnuk, kierownik hurtowni

Dariusz Wojtczak, przedstawiciel handlowy 
EkoDarPol i Klaudia Zamkowska, regionalna 
kierownik sprzedaży

Od lewej: Michał Wieloch i Leszek Konior, 
przedstawiciele handlowi firmy Ciech 
Sarzyna, właściciela marki Ziemowit

Od lewej: Witold Czuksanow, dziennikarz, 
prowadzący akcję RWO i Jarosław Sieciński, 
kierownik sprzedaży krajowej Lasland

Od lewej: Renata Pietrzak, specjalista ds. dystrybucji 
nasion Moravoseed i Małgorzata Lewicka, 
przedstawicielka handlowa PNOS
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W dniach 23-26 stycznia odbędzie się 36. edycja Międzynarodowych Targów 
Ogrodniczych w Essen, największa tego typu impreza w Europie. Partnerem 
tegorocznej edycji targów została Dania. Let's Go Green – together! to hasło 
przewodnie wydarzenia. Polskę na wspólnym stoisku będzie reprezentowało  
11 szkółek i firm 

LET'S GO GREEN – TOGETHER!

IPM ESSEN to wiodące na 
świecie targi ogrod-

nicze, które odbędą się 23-26 stycz-
nia w Messe Essen. Blisko 1,6 tys. 

wystawców z 45 krajów zaprezentuje swoje 
innowacyjne rozwiązania i produkty ogrod-
nicze, począwszy od roślin i kwiatów ciętych, 
przez sprzęt, po najnowsze technologie do 
wykorzystania w ogrodnictwie. IPM Essen 
wyznacza trendy dla całej branży na nadcho-
dzący sezon. W 2018 r. partnerem wydarze-
nia jest Dania, i w związku z tym blisko 100 

duńskich wystawców zajmie całą halę tymczasową  
14 i Foyer Grugahalle. Wystawcy z Danii chcą 
zaprezentować i wprowadzić na międzyna-
rodowy rynek nowe gatunki roślin doniczko-
wych oraz zwrócić uwagę na ważne aspekty 
energooszczędnej produkcji roślinnej. – Jeste-
śmy bardzo zadowoleni, że Dania będzie kra-
jem partnerskim IPM ESSEN 2018. Od ponad  
20 lat prezentujemy w Essen nasze produkty. Te 
targi są niewątpliwie bardzo ważną platformą 
handlu i informacji o rynku. Jesteśmy dumni 
z faktu, że Dania może być ich częścią. Let’s go 

green – together! – mówi Peter Larsen-Ledet, 
dyrektor zarządzający Floradania Marketing.

Polska od lat jest uczestnikiem targów IPM 
Essen. W tym roku w wydarzeniu weźmie udział 
11 szkółek i firm, których przedstawicieli będzie 
można spotkać w hali 9, na stoisku 9C30 i 9E25. 
Dla polskiej branży ogrodniczej targi IPM są oka-
zją do nawiązania kontaktów handlowych oraz 
próbą otwarcia na nowe rynki zbytu. Szkółki 
zaprezentują różnorodny materiał roślinny – 
ozdobny i owocowy – zarówno rośliny gotowe 
do handlu, jak i przeznaczone do dalszej pro-
dukcji. Na wspólnym stoisku będzie można po-
rozmawiać z przedstawicielami: Związku Szkół-
karzy Polskich, Agencji Promocji Zieleni, szkółki  
Clematis Źródło Dobrych Pnączy, Gospodar-
stwa Ogrodniczego Tadeusz Kusibab, Gospo- 
darstwa Ogrodniczego Aleksandra Kusibab-Wyka, 
Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych Sutkowscy, 
Gospodarstwa Ogrodniczego Waganowice, Szkół-
ki Roślin Ozdobnych Ważyńscy, Szkółki Drzew 
i Krzewów Ozdobnych Krajewscy, Gartenland 
Polska, A&M Kałuzińscy Polskie Korzenie, All-
plants Mateusz Krzewicki oraz Greenery B2B. 

2018

W G2A Arena w Jasionce w województwie podkarpackim w dniach 10-11 marca  
odbędzie się pierwsza edycja nowych targów ogrodniczych GARDEN EXPO

NOWE SPOTKANIE OGRODNICZE 
GARDEN EXPO

Drugi weekend marca 2018 
to termin, który warto 

zarezerwować w kalendarzu. 
G2A Arena Centrum Wystawien-
niczo-Kongresowe organizu-

je w tych dniach pierwszą edycję targów 
ogrodniczych Garden Expo. Targi pozwolą 

uczestnikom poznać trendy w ogrodnic-
twie, ale będą także doskonałą okazją dla 
wystawców, którzy mogą zaprezentować 
swoją ofertę szerokiemu gronu odbiorców 
– właścicielom i pracownikom hurtowni, 
osobom odpowiedzialnym za kształtowa-
nie terenów zieleni miejskiej i osiedlowej, 

architektom krajobrazu, przedstawicielom 
firm wykonujących ogrody, właścicielom 
gospodarstw ogrodniczych i szkółkarskich, 
a także miłośnikom i pasjonatom ogrodów.

Wystawcy będą mogli również pozy-
skiwać nowe kontakty handlowe poprzez 
udział w spotkaniach ze zorganizowanymi 
grupami zwiedzających. 

Kontakt w sprawie zgłoszeń:
Izabela Lampart
menedżer ds. Rozwoju Biznesu
tel. 508 216 520  
e-mail: izabela.lampart@cwkoperator.pl



W dniach 8-9 grudnia ub.r. odbyła się VI edycja targów zatowarowaniowych 
zorganizowanych przez hurtownię CRO Zając w Szówsku. Wysoka 

frekwencja i spore zainteresowanie detalistów spowodowały, że spotkanie 
zostało ocenione przez wystawców bardzo pozytywnie

Wymiana doświadczeń 
biznesowych

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Rozmowy na temat minio-
nego sezonu, przybliżenie 
warunków współpracy na 

rok 2018, prezentacja nowości 
– to główne punkty niezwykle 

udanej VI edycji targów zatowa-
rowaniowych CRO Zając.

Targi zorganizowane w Szówsku 
w Dworze Zygmuntówka przycią-
gnęły mnóstwo klientów. 

– Od 5 lat bierzemy udział w tar-
gach, które organizuje CRO Zając. 
Tegoroczne spotkanie było bardzo 
udane, frekwencja dopisała. Roz-
mawialiśmy o ofercie z klientami, 
z którymi już pracujemy, udało 
nam się także pozyskać zupełnie 
nowych – podsumowuje Michał 
Mutrynowski, regionalny przed-
stawiciel handlowy firmy Kwazar.

Producenci i dystrybutorzy bio-
rący udział w spotkaniu zgodnie 
stwierdzili, że targi były bardzo 
udane. – Jesteśmy bardzo zado-
woleni ze współpracy z hurtow-
nią CRO Zając, targi pozwoliły 
na wymianę doświadczeń biz-
nesowych oraz zaprezentowa-
nie oferty. Podczas spotkania 
pokazywaliśmy nasze nowości, 
bardzo pozytywnie została przy-
jęta zmiana layoutu opakowań, 
które są teraz bardziej czytelne 
dla klientów, zawierają na froncie 
opakowania cechy wyróżniające 
daną odmianę, m.in. informacje, 
jak można spożywać konkretne 
warzywa, czy np. na surowo, go-
tować, czy nadają się do kiszenia 
– mówi Marzena Olesińska, star-
sza specjalistka ds. marketingu 
Torseed.  

Jacek Lubieniecki, dyrektor zarządzający Vila 
i Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes 
Ogrodniczy”

Katarzyna Waligóra, regionalna kierownik sprzedaży Asplant

Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznes Ogrodniczy” i Mariusz Zając, 
właściciel CRO Zając
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 Alicja Nowotarska, kierownik Hur-
towni Nasion oddział PlantiCo 
w Krzeszowicach

Od lewej: Karol Damsz, właściciel firmy Glotox BIS i Robert Damsz, 
właściciel firmy Glotox Polska

Od lewej: Marek Komar i Paweł Pałka, przedstawiciele handlowi 
EkoDarPol

Od prawej: Tomasz Zelek, regionalny kierownik sprzedaży Bros i Tomasz 
Czerkas, przedstawiciel handlowy

Sobiesław Pieprzowski, re-
gionalny dyrektor sprze-
daży Ampol-Merol Karol 
Smoleński
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Od lewej: Renata Pietrzak, specjalista ds. dystrybucji 
nasion Moravoseed i Małgorzata Lewicka, 
przedstawicielka handlowa PNOS 

Od lewej: Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży 
krajowej Lasland, Witold Czuksanow, dziennikarz 
i Sławomir Miłoś, kierownik sprzedaży krajowej

Alicja Kucharczyk i Tomasz Kułaga, przedsta-
wiciele handlowi PlantiCo

Emilia Sławianowska, 
key account w firmie 
SBM Life Science

Dariusz Bartnik, przedstawi-
ciel handlowy Spójnia

Od lewej: Robert Wyskiel, przedstawiciel handlowy 
Planta i Dariusz Marszałek z Działu Handlowego

Bartosz Gajewski, regionalny kierownik 
sprzedaży Sumin i Magdalena MaćkiewiczEdward Fuśniak,przedstawiciel w firmie RAMP

Od lewej: Adrian Kuczmaszewski, 
kierownik Działu Handlowego 
Ogrodnictwo Wiśniewski Junior i Piotr 
Tomaszewski, przedstawiciel handlowy

Rafał Kubasik, przedstawiciel handlowy 
Tropical z hostessą

Jacek Syrocki, kierownik marketingu Torseed 
i Marzena Olesińska, starsza specjalistka ds. 
marketingu 

Andrzej Samul, właściciel firmy Roltico i Dawid 
Stankowiak, specjalista ds. produktu i sprzedaży
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W dniach 26-30 stycznia we Frankfurcie nad Menem odbędzie się kolejna edycja 
targów Christmasworld i druga edycja targów Floradecora. Unikalna oferta 
ponad tysiąca wystawców, inspirujący pokaz trendów, wykłady oraz warsztaty 
prowadzone przez ekspertów czynią z Christmasworld niedoścignioną platformę 
do zamówień i budowania kontaktów biznesowych

CHRISTMASWORLD 2018 
coraz bliżej

To właśnie we Frankfurcie prezentowana 
jest co roku oferta najnowszych produk-

tów i trendów na wszystkie święta w roku, 
a także innowacyjne pomysły dekoracji 
zewnętrznych oraz dużych lokali komer-
cyjnych, kierowana do hurtowni i sklepów 
detalicznych, centrów handlowych, marke-
tów budowlanych oraz branży ogrodniczej. 
W trakcie ostatniej edycji na targach pojawi-
ło się ponad 43 200 odwiedzających ze 110 
krajów oraz 1 060 wystawców z 42 krajów. 
Unikalna oferta ponad tysiąca wystawców, 
inspirujący pokaz trendów, wykłady oraz 
warsztaty prowadzone przez ekspertów 
czynią z Christmasworld niedoścignioną 

platformę do zamówień i budowania kontak-
tów biznesowych. Najważniejsze w branży 
targi ozdób świątecznych i okolicznościo-
wych kładą nacisk na tradycję świąt Bożego 
Narodzenia, do których przygotowania od 
dawna wiążą się z ożywieniem w handlu. 

FLORADECORA, CHRISTMAS 
DELIGHTS I IMPREZY 
TOWARZYSZĄCE

Targom Christmasworld od ub.r. towarzyszy 
Floradecora – pokaz świeżych kwiatów, roślin 
ozdobnych oraz kompozycji florystycznych. Po 
raz drugi ta część targów rozkwitnie w hali 11.1. 

W tym roku w galerii 1 zostanie otwarta 
nowa sekcja o nazwie Christmas Delights, 
oferująca wszelakie okołoświąteczne rozkosze 
kulinarne, jak strucel, grzane wino, ciasteczka 
i inne smakołyki. 

Stałym ogniwem targów jest obszerny pro-
gram imprez towarzyszących. Głównym źró-
dłem inspiracji oraz pomocy w zamawianiu 
produktów jest pokaz trendów Christmasworld 
we Foyer hali 11.0. Co roku podczas Christma-
sworld promowane są 4 style wybierane przez 
ekspertów z Biura Trendów Bora.Herke.Pal-
misano. W tegorocznej edycji będą to: eclectic 
gathering – eklektyczna mieszanka, splendid 
history – wystawna przeszłość, vivid heritage 
– wyraziste dziedzictwo oraz balanced sobrie-
ty – wyważona prostota.

W galerii 1 odbędzie się nowy pokaz spe-
cjalny The Loft, którego autorzy – 2Dezign, 
doradzać będą, jak zachęcić klienta do kupna 
przy pomocy wyrafinowanych wystaw skle-
powych lub innych koncepcji dekoracyjnych 
na większą skalę. 



Druga edycja targów zorganizowanych przez Hurtownię SEMI 
odbyła się w dniach 25-26 listopada ub.r. w miejscowości 
Rąbień koło Aleksandrowa Łódzkiego. Wystawcy zgodnie 

podkreślają, że spotkanie spełniło ich oczekiwania i są bardzo 
zadowoleni z przeprowadzonych rozmów. Przedstawiciele „Biznesu 

Ogrodniczego” uczestniczyli w tym wydarzeniu

Targi spełniły oczekiwania

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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Tegoroczny sezon nie nale-
żał do udanych, aktualnie 
branża ogrodnicza skupia 

się na prezentacji oferty, nowości 
i warunków współpracy na no-
wy rok. Wszyscy spotykamy się 
na targach zatowarowaniowych, 
organizowanych przez hurtow-
nie, które są doskonałą okazją do 
wymienienia spostrzeżeń. W dn. 
25-26 listopada ub.r. hurtownia 
SEMI zaprosiła swoich partne-
rów biznesowych do hotelu Jan 
Sander w miejscowości Rąbień. – 
W porównaniu do ubiegłego ro-
ku w spotkaniu wzięło udział aż 
o 17 wystawców więcej, co uwa-
żamy za ogromny sukces – mówi 

Sławomir Adamiak, kierownik 
hurtowni. Jakie były targi? Pod-
czas spotkania słychać było gwar 
toczących się rozmów. – Tar-
gi były bardzo efektywne, choć 
z uwagi na trudny sezon detali-
ści są ostrożni w składaniu kon-
kretnych zamówień i deklaracji. 
Organizator doskonale wywiązał 
się ze swojej roli, klienci dopisali. 

Podczas spotkania prezentowa-
łam klientom BIO nawóz do sa-
dzenia roślin w efektownym ku-
beczku z papieru ekologicznego. 
Forma opakowania nawozu zde-
cydowanie wyróżnia się i wywo-
łała duże zainteresowanie wśród 
detalistów – mówi Agnieszka 
Doktór, przedstawicielka han-
dlowa firmy CDN. Wystawcy 
podkreślali, że targi pozwoliły 
im w ciągu jednego dnia dotrzeć 
do dużej liczby partnerów bizne-
sowych oraz dały ogromną szan-
sę na przeprowadzenie rozmów 
i zaprezentowanie nowości. – Je-
stem bardzo zadowolony ze spo-
tkania zorganizowanego przez 
hurtownię Semi. W porównaniu 
do ubiegłego roku zebraliśmy aż 
o 300% więcej zamówień. Prze-
prowadziłem mnóstwo rozmów 
z detalistami. Mogłem przed-
stawić nowym klientom ofertę 
i nasze produkty – mówi Robert 
Damsz, właściciel firmy Glotox. 
Podobnie, bardzo pozytywnie, 
spotkanie zorganizowane przez 
hurtownię SEMI ocenia Grzegorz 
Zawierucha, reprezentant regio-
nalny Agrimpex: – Targi były 
udane. Bardzo dobra frekwen-
cja, mnóstwo klientów, z którymi 
rozmawialiśmy o ofercie i nowo-
ściach na sezon 2018 powodują, 
że spełniły one nasze oczekiwa-
nia – podsumowuje. 

Wystawcy podkreślali, że targi pozwoliły im w ciągu jednego 
dnia dotrzeć do dużej liczby partnerów biznesowych 
oraz dały ogromną szansę na przeprowadzenie rozmów 
i zaprezentowanie nowości

Od lewej: Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes Ogrodniczy”, Sławomir Adamiak, kierow-
nik w hurtowni SEMI, Anna Tomasiuk z Działu Handlowego SEMI, Agnieszka Idziak, redaktor naczelna 
„Biznes Ogrodniczy”, Elżbieta Stoppok i Beata Denkowska, przedstawicielki handlowe SEMI
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Od lewej: Michał Przyłubski i Adrian 
Misiaczek, przedstawiciele handlowi 
firmy bioExpert

Anna Smoleńska, dyrektor zarządzająca Ampol-Merol Karol Smoleński 
i Grzegorz Grudowski, dyrektor regionalny

Od lewej: Kamil Chojnacki i Arkadiusz Jurek, przedstawiciele han-
dlowi firmy Bros

Od lewej: Tadeusz Kostrzewa i Mateusz Markowski, przedstawiciele 
handlowi Ciech Sarzyna

Agnieszka Doktór, przed-
stawicielka handlowa firmy 
CDN
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Paweł Pawłowski, key account SBM Life 
Science

Piotr Tomaszewski i Agnieszka Kierzkowska, 
przedstawiciele handlowi firmy Ogrodnictwo Wiśniewski 
Jacek Junior

Od lewej: Michał Samul, specjalista ds. marketingu 
w firmie Roltico i Krzysztof Kołodziej, specjalista ds. 
produktu i sprzedaży

Od lewej: Łukasz Pawlak, przedstawiciel handlowy 
firmy RAMP i Marcin Rożniata, dyrektor sprzedaży 
i marketingu 

Od lewej: Paweł Koliński i Łukasz Olech, przedsta-
wiciele handlowi firmy Lasland

Jacek Syrocki, kierownik Działu Marketingu Torseed 
i Marzena Olesińska, specjalistka ds. marketingu

Robert Damsz, właściciel firmy 
Glotox

Od lewej: Artur Graj, kierownik regionu w firmie 
EkoDarPol i Dariusz Wojtczak, przedstawiciel 
handlowy

Od lewej: Robert Sikora, wspólnik/członek zarządu BiOgardena, Marcin Jach, kierownik ds. 
kluczowych klientów, Zuzanna Misiurkiewicz, product manager BiOgardena

Od lewej: Dawid Kalemba i Rafał Kubasik, 
przedstawiciele handlowi firmy Tropical

Jacek Walterski, przedstawiciel handlowy 
Luvena
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Oferta „Spójni” została poszerzona m.in. o serię nasion na taśmie, obejmującą 
najpopularniejsze gatunki warzyw. Warto dodać, że taśma wykonana została 
z atestowanej bibułki higienicznej, rozpuszczalnej w wodzie – całkowicie 
biodegradowalnej, co wpisuje się w modny trend eko

Nową prezes DCO od 1 stycznia została 
Małgorzata Rosa. Obecnie w skład 
grupy wchodzi 17 aktywnie działających 
podmiotów: 16 centrów ogrodniczych 
oraz PSCO. Przystąpić do niej mogą centra 
ogrodnicze o stabilnej sytuacji finansowej, 
a jej głównym celem powstania było 
uzyskanie lepszych cen zakupu

W dniach 27-28 stycznia odbędzie się IX edycja 
targów zorganizowana przez hurtownię 
Green&Joy Cash and Carry Gdańsk. 
Przedstawiciele „Biznesu Ogrodniczego” 
będą uczestniczyć w tym wydarzeniu

Intensywny czas przygotowań firmy Bros do nadchodzącego sezonu zaowocował 
wprowadzeniem do oferty w 100% naturalnych i organicznych biohumusów 
sygnowanych marką Biopon

„Spójnia” na nowy sezon przygotowała 
kilka nowości, oferta została poszerzo-

na m.in.: o nasiona ogórka ‘Horizon’ F1, rzod-
kiewki ‘Rumba’ F1, arbuza ‘Rosario’, a także 
dynie: ‘Big Max’, ‘Black Beauty’ i ‘Hokkaido’. 
Ponadto specjalnie dla działkowiczów „Spój-
nia” proponuje serię Nasiona na taśmie. – W jej 
skład wchodzą wysokiej jakości odmiany 

Biohumusy marki Biopon to 
seria 6 preparatów odżyw-

czych przeznaczonych do roślin 
kwitnących, storczyków, pelargo-
nii i roślin balkonowych, warzyw 
i ziół, roślin zielonych oraz wersja 
uniwersalna. Są w 100% natural-
ne i organiczne, posiadają bogatą 
mikroflorę próchniczą oraz próch-
nicę pokarmową, która ma duży 
wpływ na prawidłowy wzrost 
i rozwój roślin. Zawierają cenne 
składniki pokarmowe, a ponad-
to wyróżniają się oryginalnym 
opakowaniem. Przejrzysta ety-
kieta wykonana z szarego papie-
ru i minimalistyczne elementy 
graficzne świetnie podkreślają 
naturalny charakter linii.

NASIONA NA TAŚMIE OD SPÓJNI

wyhodowane przez naszych hodowców. Na-
siona są rozmieszczone na 5-metrowej taśmie, 
która wykonana została z atestowanej bibułki 
higienicznej, rozpuszczalnej w wodzie – cał-
kowicie biodegradowalnej, co z pewnością 
przypadnie do gustu klientom zwracającym 
uwagę na ekologię – mówi Aurelia Domina, 
kierownik marketingu w firmie „Spójnia”. 

Kontynuacją serii są Pałeczki 
nawozowe z biohumusem. Jest 
to pierwszy i jedyny taki produkt 
na polskim rynku. Podobnie jak 
biohumusy są w 100% naturalne 
i organiczne. Posiadają wszyst-
kie zalety płynnych preparatów, 
a ich dodatkową wartością jest 
praktyczna forma i długotrwa-
łe działanie. Są gotowe do użycia 
i bardzo wygodne w stosowaniu.

Dopełnieniem oferty są drew-
niane regały ekspozycyjne, które 
ułatwią prezentację produktów 
w sklepach i centrach ogrodni-
czych. Dla klientów, którzy włączą 
do swojej oferty Biohumusy oraz 
Pałeczki nawozowe Biopon prze-
widziane są atrakcyjne bonusy. 

BIOPON POSZERZA OFERTĘ  
o linię biohumusów

NOWA PREZES 

ZATOWAROWANIE 
z 

Małgorzata Rosa zastąpi ustępującą ze sta-
nowiska Marzenę Bartosiewicz. Obecnie 

do DCO należy 16 centrów ogrodniczych: AGRA 
Sklep Ogrodniczo-Rolny, Hortorus Bartosiewicz 
s.j., Daglezja Artur Dziewicki, Ogród Śląski Antoni 
Żurek, Flora Point Izabela Kaszuba, PrimaFlora, 
Żulicki, PHU Twój Ogród Ludmiła Woźniak, Cen-
trum Ogrodnicze Rol-Pest, Centrum Ogrodni-
czo-Przemysłowe J. Sysiak, Centrum Ogrodnicze 
Kalisiak, Jerzy Kalisiak i Wspólnicy, PPHU Hebe 
Centrum Ogrodnicze, Danuta i Bolesław Złoccy, 
Świat Zieleni Teresa Góral, Kapias Elżbieta Ka-
pias, Centrum Szkółkarskie Justyna, Artykuły 
Ogrodnicze Krzysztof Matraszek, Sas Jaworscy. 

Targi odbędą się w hotelu Aquarius Spa&Wel-
lness w Kołobrzegu. W spotkaniu będzie 

uczestniczyło 200 osób, najważniejsi odbiorcy 
i dostawcy hurtowni. – Jak co roku przed rozpo-
czynającym się sezonem ogrodniczym zapraszamy 
czołowych klientów na spotkanie targowo-orga-
nizacyjne – mówi Tomasz Południak, wiceprezes 
zarządu Green&Joy cash and carry Gdańsk. 

Cebula
Allium cepa L.

SN-xxx-06-UV - xxxx01235

„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
 Ogrodnicze Spółka z o. o.

Nochowo ul. Lipowa 22, 
63-100 Śrem
Producent nr 30/26/624 PL
www.nasiona-warzyw.pl
tel./fax 61 28 35 655

siewrozsadazbiór

5905653325928

Jakość
WE

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Cebula
Odmiana późna, tworzy cebule o kształcie kulistym. Łuska 
złotożółta, dobrze przylegająca. Mocny system korzeniowy. 
Cebula przeznaczona do bezpośredniego spożycia jak i na 
przechowywanie.

Taśmę nasienną należy umieścić w rowku o głębokości 1,5–2 cm, 
a następnie przysypać ziemią i lekko uklepać. Nasionom należy 
zapewnić optymalną ilość wody do skiełkowania i rozwoju.

NASIONA NA TAŚMIE

5 m  ok. 150 nasion

Pietruszka
Petroselinum crispum

SN-xxxx-06-UV - xxxx09832
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Jakość
WE

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Pietruszka
Odmiana późna, bardzo plenna, dobrze się przechowująca, 
może również zimować w polu. Posiada korzenie długie do 
średnio długich, stożkowate, równomiernie zwężające się ku 
dołowi i ostro zakończone, o prosto ściętych ramionach. Skór-
ka szaro-biała, kora biała, walec osiowy kremowobiały, miąższ 
ścisły, rzadko rdzewiejący. Jest to odmiana odporna na choro-
by, niepękająca. Przy prawidłowej uprawie daje wysokie plony. 

Taśmę nasienną należy umieścić w rowku o głębokości 1,5–2 cm, 
a następnie przysypać ziemią i lekko uklepać. Nasionom należy 
zapewnić optymalną ilość wody do skiełkowania i rozwoju.

NASIONA NA TAŚMIE

5 m  ok. 500 nasion

Sałata 
Lactuca sativa

SN-xxx-06-UV - xxxx12921

„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
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siewrozsadazbiór
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Jakość
WE

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Sałata
Odmiana średnio-wczesna, bardzo plenna, do uprawy pod 
osłonami i w gruncie. Przeznaczona na zbiór wiosenny i let-
ni. Wytrzymała na wysokie temperatury, bardzo smaczna. 
Tworzy dość duże, twarde, kuliste główki o liściach delikat-
nych i smacznych.

Taśmę należy umieścić w rowku o głębokości  1–1,5 cm, a na-
stępnie przysypać ziemią i lekko uklepać. Zalecana odległość 
między rzędami: 35–40 cm. Aby ułatwić skiełkowanie i roz-
wój roślin należy zapewnić optymalną wilgotność gleby.

NASIONA NA TAŚMIE

5 m  ok. 140 nasion

Rzodkiewka
Raphanus sativus
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Jakość
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Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Rzodkiewka
Odmiana przeznaczona do uprawy jesienią, zimą i wiosną, 
w szklarniach i tunelach foliowych. Polecana również do sie-
wu letniego w gruncie. Posiada krótkie ulistnienie. Kuliste 
zgrubienia o intensywnej czerwonej barwie wykształcają się 
w dość krótkim czasie (około 27 dni).

Taśmę nasienną należy umieścić w rowku o głębokości 1,5–
2 cm, a następnie przysypać ziemią, lekko uklepać i intensyw-
nie podlewać.

NASIONA NA TAŚMIE

5 m  ok. 225 nasion

Ogórek  
konserwowy
Cucumis sativus
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WE

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Ogórek konserwowy
Nasiona na taśmie ułatwiają wysiew do gruntu. Równomierne 
rozmieszczenie nasion eliminuje po wschodach potrzebę prze-
rywki. Najważniejsze, aby obficie podlać. Dzięki temu taśma 
celulozowa może się rozpuścić i nasiona zaczynają kiełkować.

Sposób uprawy:
Po wyjęciu taśmy z torebki rozdzielić na linii perforacyjnej. 
Podzieloną taśmę rozwinąć i umieścić w wykonanym w ziemi 
rowku. Następnie przykryć warstwą ziemi i obficie podlać. 

NASIONA NA TAŚMIE

5 m  ok. 50 nasion



W dniach 2-3 grudnia ub.r. w Hotel & Spa Kocierz odbyła się 17. edycja 
targów zatowarowaniowych organizowanych przez hurtownię Biovita. 

Przedstawiciele „Biznesu Ogrodniczego” uczestniczyli w tym wydarzeniu

Start z Biovitą
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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Listopad i grudzień to bardzo 
intensywny dla przedsta-
wicieli branży ogrodniczej 

czas, poświęcany nie tylko na 
przygotowywanie ofert, nowo-
ści i cenników na nowy sezon, 

ale i spotkania na targach za-
towarowaniowych. W dniach  
2-3 grudnia odbyły się targi 
zorganizowane przez hurtow-
nię Biovita, które były nie tyl-
ko okazją do przeprowadze-
nia rozmów z klientami, ale 
i sprawdzenia, jakie nastroje 
panują wśród detalistów. Wy-
stawcy uważają spotkanie za 
udane i bardzo dobrze zorga-
nizowane. – Targi oceniam 
bardzo pozytywnie. Przepro-
wadziliśmy sporo rozmów, za-
interesowanie było duże. Co 
ciekawe, mimo trudnego tego-
rocznego sezonu, nastawienie 
wśród detalistów jest dobre  
i zamawiali asortyment z do-
stawą jeszcze w grudniu – pod-
sumowuje Jakub Madej, dyrek-
tor sprzedaży w firmie Mode-
na. Podobnie spotkanie ocenia 
Rafał Kubasik, przedstawiciel 
handlowy w firmie Tropical.  
– Targi oceniam bardzo dobrze. 
Zebrałem sporo zamówień. Te-
go typu spotkania pozwalają 
nie tylko dotrzeć do klientów 
z ofertą, ale i pokazać wprowa-
dzane nowości. Podczas targów 
promowaliśmy m.in. nowy na-
wóz Bi Florin do Datury oraz 
pokarm dla psów TropiDog Pre-
mium z łososiem – opowiada. 

Od lewej: Sławomir i Jolanta Łuccy, właściciele 
firmy OGRODNICTWO ŁUCCY w miejscowości 
Masłomiąca i Edward Fuśniak , przedstawiciel 
handlowy RAMP

Marek i Joanna Danceccy, właściciele hurtowni Biovita

Tomasz Zelek, regionalny kierownik 
sprzedaży Bros

Sławomir Sermak i Katarzyna Cekiera, 
przedstawiciele handlowi PlantiCo



Paweł Pawłowski, key account SBM 
Life Science

Jakub Madej, dyrektor sprzedaży w fir-
mie Modena i Bernadetta Madej z działu 
handlowego 

Od lewej: Edward Fuśniak i Mariusz Bochra, przedstawiciele handlowi RAMP

Rafał Kubasik, przedstawiciel handlowy firmy 
Tropical

Od lewej: Andrzej Szykołowski, specjalista ds. handlu i logistyki 
Fosfan i Wacław Mazur, przedstawiciel handlowy

Od lewej: Tadeusz Dragan, wiceprezes zarządu Agrecol i Dariusz Kwiecień, regionalny kie-
rownik sprzedaży, Marcin Czekalski, regionalny przedstawiciel handlowy Browin z klientami
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Od lewej: Małgorzata Lewicka, przedstawiciel 
handlowy PNOS i Renata Pietrzak, specjalista 
ds. dystrybucji nasion Moravoseed
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Tomasz Wilk, specjalista ds. marketingu w Dziale 
Marketingu i Obrotu Towarowego KHNO Polan i Alicja 
Ślawska, główny specjalista ds. handlu

Beata Hołdakowska, prokurent w firmie 
BioExpert

Edward Fuśniak, Karolina Kałdońska, dyrektor 
zarządzająca „Biznes Ogrodniczy” i Mariusz Bochra, 



Już za nami niezwykle udane targi zatowarowaniowe Grupy 
Planta, które odbyły się 22-23 listopada ub.r. w hotelu Przedwiośnie 
w Mąchocicach Kapitulnych koło Kielc. Nowa formuła targów oraz 
wprowadzenie specjalnych obiegówek dla detalistów okazały się 

strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Wystawcy byli bardzo zadowoleni 
z frekwencji i z liczby przeprowadzonych rozmów. Przedstawiciele 

„Biznesu Ogrodniczego” uczestniczyli w tym wydarzeniu

Handlowanie to gra

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

76 PULS BRANŻY

Targi były dwudniowe. Pod-
czas spotkania wystawcy 
zaprezentowali swoją ofertę, 

przedstawili nowości i warunki 
handlowe na 2018 r. – Targi uwa-
żam za bardzo udane. Frekwen-
cja była imponująca, przeprowa-
dziłem bardzo dużo korzystnych 
rozmów handlowych z klientami. 
Pokazywaliśmy nowości, które są 
w naszej ofercie, m.in. Biochrony 
na meszki, kleszcze czy koma-
ry. Mimo trudnego dla branży 

sezonu zarówno targi, jak i nasze 
produkty cieszyły się bardzo du-
żym zainteresowaniem – mówi 

Jacek Maczuga, specjalista ds. 
handlowych w firmie EkoDarPol.

Wystawcy uważają, że organiza-
torom udała się rzecz niezwykła – 
mianowicie zmotywowali detalistów 
do odwiedzenia każdego z obecnych 
na targach producentów, dzięki cze-
mu mieli oni możliwość przepro-
wadzenia rozmów ze wszystkimi 
klientami, nie tylko tymi, których 
dobrze znają, też z tymi, z którymi 
nie handlują. – Targi były bardzo pro-
fesjonalnie zorganizowane, a przy 
tym panowała ciepła atmosfera. 
Doskonałym pomysłem była obie-
gówka specjalnie przygotowana dla 
detalistów, na której musieli zebrać 
podpisy każdego z wystawców, aby 
wziąć udział w losowaniu nagród. 
Takie rozwiązanie zmotywowa-
ło ich do odwiedzenia wszystkich 
stoisk i porozmawiania z każdym 
z producentów. Frekwencja była 
naprawdę imponująca. Zebraliśmy 
sporo zamówień i deklaracji. Było 
to doskonałe spotkanie, w którym 
zawsze chętnie uczestniczymy – 
podsumowuje Andrzej Lisiewski, 
dyrektor handlowy w firmie Lamela.

Nowa formuła targów okazała 
się strzałem w przysłowiową dzie-
siątkę. – Jako firma bierzemy udział 
w różnych wydarzeniach, wiemy, że 
z frekwencją bywa różnie, dlatego 
zdecydowaliśmy się w tym roku 

Wystawcy uważają, że organizatorom udała się rzecz 
niezwykła – mianowicie zmotywowali detalistów do 
odwiedzenia każdego z obecnych na targach producentów, 
dzięki czemu mieli oni możliwość przeprowadzenia rozmów 
ze wszystkimi klientami, nie tylko tymi, których dobrze znają, 
ale też z tymi, z którymi nie handlują

Od lewej: Andrzej Ciupryk, prezes firmy Planta, Karolina Kałdońska, dyrektor zarządzająca „Biznes 
Ogrodniczy” i Marek Sygnarowicz, wiceprezes Planta
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podczas targów Grupy Ogrodni-
czej Planta zaproponować zupeł-
nie nową formułę. Jak się okazało 
wprowadzenie obiegówek dla de-
talistów, które obligowały ich do 
odwiedzenia każdego stanowiska 
było trafionym pomysłem. Wspól-
nie rozwijamy branżę i chcemy, 
aby te spotkania były jak najbar-
dziej efektywne. Dlatego podczas 
targów odbyło się także specjalne 
szkolenie Renaty Kozłowskiej z fir-
my Higher na temat konieczności 
wprowadzania zmian i obserwo-
wania rynku oraz dostosowywa-
nia oferty do zmieniających się wa-
runków – podsumowuje Stanisław 
Wojtowicz, dyrektor ds. marketingu 
w firmie Planta. 

Targi zatowarowaniowe to 
także spotkania, podczas któ-
rych producenci mogą poroz-
mawiać z detalistami na temat 

ich potrzeb, oczekiwań i przy-
gotowania ekspozycji w skle-
pie. – Ich wartością jest przede 
wszystkim możliwość poroz-
mawiania o nowościach, o całej 
ofercie i poszczególnych pro-
duktach. Ponadto jako produ-
cenci możemy dowiedzieć się, 
jakiego wsparcia z naszej strony 
potrzebują detaliści i jakie mają 
oczekiwania. Targi zorganizo-
wane przez hurtownię Planta 
uważam za niezwykle udane. 
Frekwencja była imponująca. 
Przeprowadziliśmy bardzo dużo 
rozmów handlowych – podkre-
śla Wojciech Kozielski, prezes 
firmy Zielony Dom. 

Od lewej: Daniel Piotrowski, przedstawiciel 
handlowy firmy Lamela i Andrzej Lisiewski, 
dyrektor handlowy

Od lewej: Paweł Pałka, przedstawiciel handlowy EkoDarPol, Andrzej Ciupryk i Jacek 
Maczuga, specjalista ds. handlowych

Od lewej: Jadwiga Bugajska, kierownik Ogrodu Zewnętrznego w firmie AgroChemik
Bochnia, Bartłomiej Wąż, główny koordynator przedstawicieli handlowych w firmie 
Planta i Henryk Duman, regionalny przedstawiciel handlowy firmy Planta, Krzysztof Za-
wada, właściciel firmy EKO-ZIEM, Marek Sygnarowicz i Stanisław Wojtowicz, dyrektor ds. 
marketingu firmy Planta

Małgorzata Róg, współwłaścicielka Centrum 
Ogrodniczego Dom-Ogród-Sad w Pcimiu 
i Grzegorz Kareta, przedstawiciel handlowy 
w firmie EKO-ZIEM

Od lewej: Krzysztof Nowik, współwłaściciel firmy 
Anmax, Andrzej Ciupryk i Edyta Horodeńska-
Nowik, dyrektor handlowa Anmax
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Andrzej Ciupryk i Ewa Matraszek, 
właścicielka Centrum Ogrodniczego 
Matraszek

Od lewej: Andrzej Ciupryk i Rafał Kubasik, przedstawiciel handlowy Tropical

Od lewej: Andrzej Ciupryk i Ignacy Urbanik, 
przedstawiciel Lamela

Od lewej: Sławomir Sermak, przedstawiciel handlowy 
PlantiCo, Andrzej Ciupryk i Barbara Chohół, 
przedstawicielka handlowa PlantiCo

Od lewej: Andrzej Samul, właściciel firmy Roltico 
i Andrzej Ciupryk

Andrzej Ciupryk i Monika Sasal, dyrektor handlowa 
KHNO POLAN 

Od lewej: Andrzej Ciupryk i Bartosz Gajewski, 
przedstawiciel Sumin

Od lewej: Andrzej Ciupryk, Sławomir Miłoś, przedstawiciel handlowy Lasland i Jarosław Sieciński, 
kierownik sprzedaży krajowej Lasland





Jak Pan podsumowuje miniony rok 
i jak zapowiada się nowy sezon?

Miniony sezon był bardzo trudny 
dla naszej branży, dawno nie pamię-
tam tak specyficznych warunków po-
godowych. W Grupie HORTICO SA 
mamy 4 centra ogrodnicze, które 
po bardzo dobrym początku sezonu 
w marcu, w kolejnych 2 miesiącach 
odnotowały spadki przychodów, 
w kwietniu nawet o 20%. Ostatecznie 
w skali całego roku w detalu przy-
chody udało się częściowo odrobić, 
ale i tak porównując rok do roku są 
one mniejsze średnio o 10%.

Koniunktura w detalu przekła-
da się na sprzedaż w hurtowniach, 
tutaj od lat uzyskujemy zwiększone 
przychody, ale głównie dzięki pozy-
skiwaniu nowych klientów.

W Polsce rynek ogrodniczy jest 
wciąż rynkiem znacznie mniejszym 
niż w krajach Europy Zachodniej 
o podobnym potencjale ludności. 
De facto handel trwa zaledwie przez  
3 miesiące w roku i jest bardzo wraż-
liwy na pogodę. Dlatego żadna sieć 
potężnych centrów ogrodniczych 
z Europy Zachodniej do tej pory nie 
zdecydowała się na inwestycje w Pol-
sce. Z tego powodu zmodyfikowali-
śmy nasze plany dotyczące budowy 
sieci całorocznych centrów ogrodni-
czych. W polskich warunkach sam 
sklep ogrodniczy nie obroni się, po-
nieważ w okresie od lipca do lutego 

przeciętni klienci nie odwiedzają 
centrów ogrodniczych w stopniu po-
zwalającym na rentowność biznesu.

Od powstania Galerii Ogrodniczej 
Zielone Centrum zrobiliśmy bar-
dzo wiele, aby rozwinąć ten rynek. 
Wprowadziliśmy wiele usług, w tej 
chwili w zależności od miesiąca uzy-
skujemy od 5% do 35% przychodów 
ze sprzedaży usług, których jeszcze 
kilka lat temu nie było w ogóle na 
rynku, np. wypożyczanie roślin czy 
aranżacja wnętrz zielenią. To projek-
ty wprowadzone przez HORTICO, 
które doskonale się rozwijają. Nato-
miast działy takie jak artykuły de-
koracyjne czy tzw. slow food nie są 
tak perspektywiczne, gdyż ogromna 
konkurencja sklepów spożywczych 
czy takich jak Jysk i Pepco powodu-
je, że dla centrów ogrodniczych jest 
to biznes mało opłacalny. 

HORTCIO SA prowadzi zdywer-
syfikowany biznes, około 40% przy-
chodów uzyskujemy z działalności 
związanej z zaopatrzeniem profesjo-
nalnych gospodarstw ogrodniczych 

– w szczególności szklarniowych, ta 
gałąź naszego biznesu jest zdecydo-
wanie mniej podatna na warunki po-
godowe, i tu od lat systematycznie 
zwiększamy swoją ofertę i uzysku-
jemy wzrosty sprzedaży. 

Jakie plany rozwojowe przewi-
duje Pan dla hurtowni HORTICO? 

Prowadzimy 4 hurtownie we Wro-
cławiu, Lublinie, Rzeszowie i Kaliszu, 
od ostatniej akwizycji firmy Floran 
z Rzeszowa wciąż poszukujemy pod-
miotów zainteresowanych sprzedażą 
firm, szczególnie w rejonach geogra-
ficznie dla nas interesujących, np. na 

Po 7 latach walki z wiatrakami w budowaniu strategii całorocznego 
centrum ogrodniczego zdecydowaliśmy się na przeformatowanie 

naszego Zielonego Centrum na market budowlano-ogrodniczy 
w ramach sieci PSB Mrówka. Planujemy otwarcie na koniec  

marca 2018 – mówi Paweł Kolasa, prezes HORTICO SA

Zarządzaj z głową

ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK
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W detalu za kluczowe uważam wydłużenie okresu 
sprzedaży, tak aby uzyskiwać zadowalającą rentowność 
również w okresie od lipca do lutego. Rozwój marketów DIY 
potwierdza, że w detalu połączenie działu ogrodniczego 
z budowlanym pozwala na taką rentowność



Śląsku czy północy Polski. Niestety 
są to bardzo trudne transakcje, po-
nieważ dotychczasowi właściciele 
przeważnie decydują się na rozmowy, 
gdy jest już za późno. Często biznesy 
prowadzone są w formie działalności 
osoby fizycznej, co znacznie utrudnia 
transakcje. Problemami, jakie napo-
tykamy w takich sytuacjach, są także 
przewartościowanie zapasów, niska 
rentowność oraz brak sprawozdaw-
czości zarządczej. 

W naszej branży – co jest cieka-
we – wysoką rentowność osiągają 
przede wszystkim producenci, co 
potwierdza np. pojawianie się wciąż 
nowych marek w nawozach.

Jakie Pana zdaniem są najważ-
niejsze wyzwania dla rynku hur-
towego i detalicznego?

Ogromna konkurencja, której 
skutkiem jest presja na marże po-
woduje, iż moim zdaniem w naszej 
branży nieuniknione są procesy 

konsolidacyjne. Znacznym wyzwa-
niem jest również handel z nowymi 
kanałami sprzedaży, np. marketami 
sieciowymi. 

W detalu za kluczowe uważam 
wydłużenie okresu sprzedaży, tak 
aby uzyskiwać zadowalającą ren-
towność również w okresie od lip-
ca do lutego. Rozwój marketów DIY 
potwierdza, że w detalu połączenie 
działu ogrodniczego z budowlanym 
pozwala uzyskać zadowalającą ren-
towność. Podobno w interesach tak 
samo ważne jak to, co robić, jest 
to, czego nie robić. Dlatego po 7 la-
tach walki z wiatrakami w budowa-
niu strategii całorocznego centrum 
ogrodniczego zdecydowaliśmy się 
na przeformatowanie naszego Zie-
lonego Centrum na market budow-
lano-ogrodniczy w ramach sieci PSB 
Mrówka. Od kilku miesięcy prowadzi-
my już przygotowania, trwają prace 
adaptacyjne w obiekcie i planujemy 
otwarcie na koniec marca 2018. Sieć 

Mrówek jest najszybciej rozwijającą 
się siecią w tej branży, trochę się jej 
przyjrzałem, poznałem wiele cieka-
wych osób w PSB i jestem przekona-
ny, że to dobry i sprawdzony format. 

Jakie są główne determinanty 
rozwoju handlu hurtowego? Jakie 
są możliwe scenariusze dla funk-
cjonowania handlu hurtowego?

Od lat powtarzam, że jest zbyt 
dużo hurtowni i od lat nie mogę 
uwierzyć, że tyle ich wciąż istnieje. 
Gdyby zostały one profesjonalnie 
zaudytowane, część dawno by już 
upadła. Właściciele żyją z amorty-
zacji i rolują zobowiązania dzięki, 
powiedzmy, dużej elastyczności 
dostawców w egzekwowaniu należ-
ności. To z kolei wymusza koniecz-
ność dużej „elastyczności” hurtowni 
w stosunku do sklepów...

Na rynku hurtowym jest ogromna 
konkurencja, jak to wpływa na 
biznes i na poziom marży?

Nie ma praktycznie żadnej bariery 
wejścia dla uruchomienia hurtowni 
ogrodniczej. Wystarczy samochód 
i zawsze się znajdzie dostawcę goto-
wego „dać towar w tzw. komis” i już 
powstaje tzw. „hurtownia”, oferu-
jąca towary na marży często 0,5%, 
jeśli tylko uda się uzyskać gotówkę.

Czy Pana zdaniem jest możliwa 
konsolidacja? Czy konsolidacja 
może wspomóc rozwój rynku 
hurtowego?

Jest to trudne, ale jak pokazu-
je nasz przykład, możliwe. Na na-
szym rynku najczęściej panuje prze-
świadczenie, że każdy jest wielki, bo 
w marcu ma duże utargi, które myli 
z zyskami. Kwiecień i maj jakoś prze-
lecą, coś się „podetaluje” na większej 
marży, a potem się przeczeka i tak 
w kółko. Proszę zauważyć, że naj-
lepsze i największe hurtownie mają 
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zdywersyfikowane biznesy i żadna 
z nich nie żyje wyłącznie z profesjo-
nalnej dystrybucji artykułów ogrod-
niczych hobby. Albo są to firmy bę-
dące jednocześnie producentami, 
konfekcjonerami, importerami, albo 
dostawcami środków produkcji dla 
rynku profesjonalnego. Moim zda-
niem przyszłość to kilku dystrybu-
torów ogólnokrajowych i sklepy sie-
ciowe typu DIY.

Znaczne wyzwania stoją także 
przed rynkiem sklepów tradycyj-
nych, które coraz mocniej odczu-
wają konkurencję sieci. Podsumo-
wując, konsolidacja jest możliwa, 
co potwierdza rozwój GK HORTI-
CO SA, ale wymaga czasu, zaan-
gażowania i wytrwałości. W ciągu 
ostatnich 10 lat przychody ze sprze-
daży w grupie HORTICO wzrosły 
z kilkunastu do ponad 100 mln zł.  
W tym czasie udało nam się z suk-
cesem skonsolidować kilka podmio-
tów. Jesteśmy spółką dywidendową, 
jesteśmy notowani na GPW, naszym 
akcjonariuszom od kilku lat co roku 
wypłacamy dywidendę. Mamy przej-
rzystą sytuację finansową. 

Jakie kategorie produktów 
w sprzedaży mają największy 
potencjał? Które produkty przy-
noszą pożądany efekt bizneso-
wy? Czy są to wprowadzane przez 
producentów liczne nowości, czy 
raczej produkty, które mają już 
swoją renomę i są znane?

Najbardziej rentowne w struktu-
rze sprzedaży są rośliny, a po nich 
nawozy. W następnej kolejności 
sprzęt ogrodniczy, coraz częściej 
zasilany akumulatorem. Oczywi-
ście donice, nasiona i cebule, ale to 
nie jest i nigdy nie będzie tak duży 
wolumen, jak nawozy czy sprzęt. 
Co do potencjału nowości, pewien 
problem tkwi w prawie. A właści-
wie w braku respektowania prawa 

własności intelektualnej. Nasza 
branża jest specyficzna jeśli chodzi 
o nowości. Prekursorzy rynku wymy-
ślający nowości są szybko i bezkar-
nie naśladowani. Proszę zauważyć, 
co się dzieje w nawozach – słynne 
aplikatory do doniczek, a wcześniej 
pałeczki czy bardzo lekka ziemia. 
Ktoś wymyśla fajny produkt i tworzy 
rynek, na który szybko i bezkarnie 
wchodzą kolejni producenci. Nie są 
przestrzegane żadne zasady. W rośli-
nach ozdobnych i nasionach warzyw 
właściciele odmian nie są w stanie 
skutecznie zapobiegać kradzieży, ich 
odmiany są bezkarnie namnażane 
i wprowadzane do obrotu, a służby 
państwa w tym czasie pilnują jedy-
nie siły kiełkowania bądź paszpor-
tów owocówki. 

Ważną częścią biznesu ogrodni-
czego są targi zatowarowaniowe 
organizowane przez hurtownie. 

Jaka formuła sprawdza się naj-
lepiej i jaka jest ich przyszłość?

Nie wiem, nie chce mi się na ten 
temat snuć przypuszczeń, bo od kil-
ku lat targi zatowarowaniowe mają 
się kończyć, a my paradoksalnie co 
roku zbieramy na nich więcej zamó-
wień. Chciałbym przypomnieć, że 
byliśmy pierwszą hurtownią, która 
wprowadziła tę formułę, a którą dziś 
rozwijają wszystkie hurtownie – na-
wet takie, które nie mają na bieżące 
regulowanie swoich zobowiązań – 
robią targi i wszystko się jakoś kręci. 
Zobaczymy, jak długo. Ale poważnie, 
sukces naszych targów organizowa-
nych w tym roku ponownie w Rze-
szowie wynika być może z formuły 
olimpiady oraz sposobu organizacji. 
Naprawdę dobrze to robimy, klienci 
lubią nasze imprezy i pomimo tego, 
że nasze targi praktycznie zamykają 
sezon, to wielu czeka z zamówienia-
mi, żeby złożyć je właśnie na nich. 
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Od lat powtarzam, że jest zbyt dużo hurtowni i od lat 
nie mogę uwierzyć, że tyle ich wciąż istnieje. Gdyby 
zostały one profesjonalnie zaudytowane, część dawno 
by już upadła. Właściciele żyją z amortyzacji i rolują 
zobowiązania dzięki, powiedzmy, dużej elastyczności 
dostawców w egzekwowaniu należności






