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W tym miesiącu w ramach ‘Handlu w regionie’ odwie-
dziłam szkółki zlokalizowane w Warszawie i okolicach, 
których właściciele z pasją i prawdziwym zaangażowa-
niem promują branżę ogrodniczą i inspirują klientów. 
Zachwycona wróciłam także z wizyty w Szkółce A&M 
Kałuzińscy Polskie Korzenie, której właściciele nie zwal-
niają tempa i z niesamowitym wręcz impetem rozwijają 
gospodarstwo. Podczas spotkań wszyscy rozmówcy pod-
kreślali, że wartością biznesu, który razem tworzymy, jest 
wymiana myśli i poglądów, dzięki temu cała branża się 
rozwija i ciągle mamy nowe pomysły. Wielkimi krokami 
zbliża się Wystawa „Zieleń to Życie” – prawdziwe święto 

branży szkółkarskiej, na którym w jednym miejscu można zobaczyć największą 
w Polsce ofertę roślin. W tym roku premierę będzie tam miała nowa platforma 
sprzedaży Greenery, której z ogromną niecierpliwością oczekuję.  My z kolei 
wystartujemy z nowym projektem szkoleniowym – Akademią „Biznesu Ogrod-
niczego” – w tym numerze magazynu znajdą Państwo bliższe informacje. 
Przed nami ważne biznesowe spotkanie, już 3 października w Poznaniu spo-
tkamy się na I Kongresie Dystrybucji i Handlu, w ramach którego odbędą się 
VII Forum Branży Ogrodniczej oraz V Forum Branży Zoologicznej. Gościem spe-
cjalnym tego wyjątkowego wydarzenia będzie John Stanley, który pomaga 
spojrzeć na biznes z dystansem, pokazuje interesujące rozwiązania, doradza 
i pokazuje, jak tchnąć nowe życie w prosperujące sklepy. Już nie mogę się 
doczekać burzliwych dyskusji, wymiany poglądów i nowych pomysłów. 

Do zobaczenia!

Wymiana myśli

4 OD REDAKCJI

OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY 
DLA KADRY KIEROWNICZEJ, SKLEPÓW, CENTRÓW  

I HURTOWNI OGRODNICZYCH

WYDAWCA:
Media Experts Sp. z o.o.

60-784 Poznań
ul. Grunwaldzka 43/1

Organizator konkursu

 

Organizator 
Forum Branży Ogrodniczej

Kongresu Dystrybucji i Handlu

Członek wspierający PSCO

Dystrybucja w obiegu zamkniętym –  
bezpośrednio do placówek handlowych

ZARZĄD WYDAWNICTWA:
Prezes wydawnictwa

 Alicja Kulbicka
alicja.kulbicka@biznes-ogrodniczy.pl

Wiceprezes
Jarosław Olewicz

jaroslaw.olewicz@biznes-ogrodniczy.pl

Wiceprezes
Karolina Kałdońska

karolina.kaldonska@biznes-ogrodniczy.pl

Dyrektor zarządzająca Media Experts
Hanna Kowal

hanna.kowal@biznes-ogrodniczy.pl

REDAKTOR NACZELNA
Agnieszka Idziak

agnieszka.idziak@biznes-ogrodniczy.pl

REDAKCJA
Kacper Szymański

kacper.szymanski@biznes-ogrodniczy.pl

Korekta
Pracownia Ad Iustum

Stała współpraca
Alicja Cecot

John Stanley
Neville Stein

MARKETING I BIURO REKLAMY
Dyrektor Działu Sprzedaży Reklam

Renata Aleksandrzak
renata.aleksandrzak@biznes-ogrodniczy.pl

Dział Sprzedaży, tel. 61 820 41 75

Projekty graficzne
Design Studio Jacek Łuczak

Druk i oprawa
CGS drukarnia Sp. z o.o.

ul. Towarowa 3, Mrowino k. Poznania
62-090 Rokietnica

Nakład: 7000 egzemplarzy
ISSN 2080-1610

ADRES REDAKCJI
60-784 Poznań

ul. Grunwaldzka 43/1
tel. 61 820 41 75, fax 61 828 76 02

e-mail: redakcja@biznes-ogrodniczy.pl
www.biznes-ogrodniczy.pl

Prenumerata – cena 14,90 zł

Prenumeratę instytucjonalną można zamawiać w oddziałach firmy 
Kolporter S.A. na terenie całego kraju. Informacja pod numerem  

Infolinii 801 205 555 lub 
 na stronie internetowej http://dp.kolporter.com.pl/

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca 
materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania 

i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Przedruk w całości bądź części dozwolony jedynie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Wydawnictwa Media Experts Sp. z o.o.

Tytuł weryfikowany przez Kantar Millward Brown

BIZNES
OGRODNICZY



BIZNES
OGRODNICZY



6 FELIETON

Jarosław Olewicz
wydawca miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”

Jeff Bezos, jeden z technologicznych wizjone-
rów i najbogatszych ludzi na ziemi, który ma 
na świecie prawie ćwierć miliarda klientów, 
lubi mówić o „1. Dniu” (Day 1). W 1997 roku, 
po wejściu Amazona na giełdę, załączył do 

pisma dla akcjonariuszy trzystronicową ulotkę, rozpo-
czynającą się od słów: „Amazon zrobił wiele kroków mi-
lowych, ale to dziś jest 1. Dzień Internetu. Musimy się 
jeszcze wiele nauczyć”. 

Bezos chętnie powtarza w wywiadach, że Internet jest 
wciąż niezbadany, że nie do końca rozumiemy jego poten-
cjał, dlatego ciągle nas zaskakuje. Do dziś jest wierny tej 
koncepcji – w nowej siedzibie Amazona dwa największe 
budynki to Dzień 1. Północ (Day 1 North) i Dzień 1. Po-
łudnie (Day 1 South) – ale spostrzeżenie to nie dotyczy 
tylko Internetu i nowych technologii. 

Dzień 1. to ekscytacja wynikająca z rozpoczęcia no-
wego projektu. Dreszczyk emocji towarzyszący wejściu 
w nieznane, nowe okoliczności. 

Zapał, który jeszcze nie rozbił się o pierwsze przeciw-
ności. Energia, której nie wyhamowały pierwsze niepo-
wodzenia. Co może pomóc zatrzymać ten stan na dłu-
żej? Przede wszystkim myślenie z perspektywy klienta. 
Każdy produkt czy usługa, nawet jeśli są obecne na rynku 

od wielu lat, mogą być nowe, świeże i ekscytujące, jeśli 
spojrzymy na nie oczami nowych klientów. 

Warto też podejmować szybkie decyzje, bo czekając na 
komplet informacji i dogłębne analizy możemy przegapić 
swoją szansę. Wystarczy wtedy przypomnieć sobie pierw-
sze etapy budowania biznesu, pełne gorączkowych, często 
słabo skoordynowanych działań, kiedy każdy dzień przy-
nosił zmiany. 

Oczywiście wraz ze zwiększaniem skali działalności nie-
zbędne są odpowiednie procedury, długofalowa strategia, 
właściwie zarządzana struktura organizacyjna, przewidy-
walność, która sprawia, że nasi klienci traktują nas jak wia-
rygodnych partnerów. Nie można jednak przy tym zagubić 
tej początkowej ekscytacji, energii, eksplozji kreatywności. 
To oznacza także pełne zaangażowanie w nowe pomysły. 
Zdaniem Bezosa na etapie ich weryfikacji nie należy pytać 
„Po co?”, ale „Dlaczego nie?”. 

Bezos zachęca także do spoglądania na biznes nie tyl-
ko z perspektywy własnej firmy, do śledzenia znaczących 
trendów, przewidywania, co może się wydarzyć. Ich prze-
gapienie szybko może sprawić, że Dzień 1. się zakończy. Ja-
kie są tego konsekwencje? Dopełnieniem koncepcji Dnia 1. 
jest Dzień 2., który – jak obrazowo mówił Bezos – oznacza 
udręczenie, bolesny upadek, a później śmierć. 

Jak przeżywać pierwszy 
raz każdego dnia? 





Jestem stałą czytelniczką „Biznesu Ogrodniczego” od ponad 8 lat, odkąd pracuję 
w drukarni TEK specjalizującej się w druku opakowań dla rynku ogrodniczego. 
To jedyny wiarygodny i tak obszerny magazyn, który dostarcza mi informacji 
o ludziach, firmach, wydarzeniach i trendach na rynku.

 „Biznes Ogrodniczy” jest zawsze w centrum wydarzeń i na bieżąco relacjonuje 
wszystko, co warte uwagi. 

Dużym atutem wydawnictwa jest konto na Facebooku, gdzie codziennie 
umieszczane są newsy z życia branży.

Szczególnie cenię rubrykę ‘Wywiad numeru’ – dzięki niej bliżej poznaję ludzi, 
z którymi utrzymuję relacje biznesowe.

„Biznes Ogrodniczy” wspiera biznes i inspiruje, dzięki niemu lepiej i szybciej 
poznaję otoczenie, w którym na co dzień pracuję. 

Śmiało mogę stwierdzić, że „Biznes Ogrodniczy” jest najlepszym w Polsce 
wydawnictwem poświęconym branży ogrodniczej. Mam nadzieję, że magazyn 
zawsze będzie utrzymywał tak wysoki poziom. 

Paulina Kukułowicz
dyrektor ds. sprzedaży TEK

Czytam …
BIZNES
OGRODNICZY



Czytam …



10 WYWIAD NUMERU



11WYWIAD NUMERU

Produkcja żywotników w gruncie stała się ich znakiem 
rozpoznawczym w Polsce i w całej Europie, ale to 
tylko część szerokiej oferty szkółki. O rozwoju rynku 
ogrodniczego, recepcie na sukces w produkcji roślin 
oraz o tym, jak miłość do przyrody można połączyć 
z zarabianiem pieniędzy opowiadają Karolina i Michał 
Sutkowscy, właściciele Szkółki Sutkowscy

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI 

Co roku czekamy 
na wiosenne 
szaleństwo 

Szkółka Sutkowscy jest firmą ro-
dzinną, która oprócz produkcji 
roślin prowadzi także centrum 
ogrodnicze. Co poza roślinami 
jest Państwa największą pasją?

Poza szkółkarstwem, roślina-
mi, prowadzeniem i pielęgnacją 
naszego parku oraz innymi za-
jęciami związanymi z ogrodni- 
ctwem, do naszych największych 
pasji należą podróże oraz zabytki. 
Uwielbiamy podróżować po świe-
cie, poznawać nowe kraje, kultury, 
ciekawych ludzi. Jeszcze bardziej 
cenimy sobie jednak podróże po 
naszej pięknej Polsce – zarówno 
rodzice, jak i my mamy swoje uko-
chane miejsca, do których może-
my wracać wiele razy, ale lubimy 
także odkrywać nowe zakątki tego 
niesamowitego kraju. 

Oprócz podróży ważną część 
naszego życia wypełniają zabytki. 
Wszyscy mieszkamy w zabytko-
wych dworach, co obliguje nas do 
odpowiedniego dbania o ich wnę-
trza oraz otoczenie. To też łączy te 
dwie pasje – często podróżujemy 

do takich historycznych, stylo-
wych miejsc, w których czujemy 
się dobrze oraz z których możemy 
czerpać inspiracje.

Postawili Państwo na specjali-
zację, ale jednocześnie oferta 
szkółki jest co roku coraz szersza. 
W tegorocznej, wiosennej ofer-
cie można było znaleźć ponad 
150 nowości. Jaka jest recepta 
na sukces w produkcji roślin? 

Staramy się podążać w kierun-
ku specjalizacji naszego gospodar-
stwa w produkcji tuj – głównie tui 
‘Smaragd’. Produkcja żywotników 
w gruncie stała się naszym zna-
kiem rozpoznawczym w Polsce 
i w całej Europie. Stanowi ona ok. 
80% naszej produkcji. Trudno jest 
jednak ograniczać ofertę do sprze-
daży tylko jednego gatunku roślin 
– głównie ze względu na potrzeby 
naszego centrum ogrodniczego, 
a także naszych klientów, którzy 
zadowoleni z jakości kupowanych 
u nas roślin chcą większość z nich 
nabywać u nas.
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Dlatego nie rezygnujemy z pro-
dukowania innych roślin, w szcze-
gólności iglastych – znaczną część 
produkcji stanowią również świerki. 

Wprowadzanie nowości do ofer-
ty, a także zapewnianie różnorod-
ności asortymentu roślin pozwala 
nam utrzymać stałych klientów 
oraz pozyskiwać nowych. Rynek 
ogrodniczy jest dynamiczny i tu-
taj też panuje „moda” na różne od-
miany. Oczywiście nie jesteśmy 
w stanie sprzedawać wszystkich 
istniejących gatunków i odmian 
roślin, ale obserwacja potrzeb 
naszych klientów pomaga nam 
decydować, które rośliny powin-
niśmy utrzymywać w ofercie, ja-
kie nowości wprowadzić, a z pro-
dukcji których możemy całkowicie 
zrezygnować.

Jakie są Państwa plany doty-
czące rozwoju szkółki na naj-
bliższych kilka lat?

Jesteśmy szkółką głównie 
gruntową i to niewątpliwie jest 
sektor naszej działalności, który 
chcemy rozwijać w następnych 

latach. Trudno jest jednak plano-
wać produkcję gruntową z dużym 
wyprzedzeniem, gdyż nie wiemy 
kiedy i w jakich ilościach będzie-
my mogli sprzedać posadzone już 
rośliny, a tym samym ponownie 

gospodarować danym gruntem. 
Dlatego większość nasadzeń wy-
konujemy dopiero po zakończe-
niu sezonu handlowego. Oczywi-
ście cały czas rozwijamy również 
naszą kontenerownię, a także in-
frastrukturę całego gospodarstwa. 
Wszystkie nasze działania i plany 
jak do tej pory nie wybiegają jed-
nak dalej niż na rok/dwa lata do 
przodu – w naszej branży jest dużo 
bieżących potrzeb rozwojowych 
i to nimi zajmujemy się w pierw-
szej kolejności. 

Regularnie prezentują Państwo 
swoją ofertę na Wystawie „Zie-
leń to Życie”, a także za granicą, 
m.in. na IPM Essen czy FLOWERS 
EXPO w Moskwie. W jaki sposób 
najłatwiej pozyskać zagranicz-
nych klientów?

Nie ma jednej recepty na pozyska-
nie nowego klienta – czy to z Polski, 
czy z rynku zagranicznego. Udział 
w wystawach daje nam możliwość 

Produkcja żywotników stała się znakiem rozpoznawczym Szkółki Sutkowscy 
w Polsce i w całej Europie, stanowi ona ok. 80%  produkcji

Od lewej Dariusz i Iwona Sutkowscy wraz z Karoliną i Michałem Sutkowskimi podczas 
Wystawy „Zieleń to Życie”
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bezpośredniego kontaktu z poten-
cjalnym klientem, mamy wtedy 
okazję do krótkiej rozmowy oraz 
zaprezentowania bardzo niewiel-
kiej części asortymentu szkółki. Dla 
większości potencjalnych klientów 

taki kontakt i forma zapoznania 
z naszą firmą jest najistotniejszy. 
Wystawy są bardzo dobrym i sku-
tecznym środkiem pozyskiwania 
klientów, ale nie jedynym. W dzi-
siejszych czasach podstawowym 

źródłem informacji jest Internet, 
dlatego odpowiednia forma pre-
zentacji oferty szkółki, przykuwa-
jąca uwagę potencjalnych klientów, 
jest niezbędna. Mimo rozwiniętej 
technologii oraz chęci i możliwości 
podróżowania – w tym przypadku 
na wystawy i targi – cały czas pręż-
nie działa tzw. poczta pantoflowa.  
Często spotykamy się z takim ty-
pem klienta, który trafia do nas 
z bezpośredniego polecenia przez 
znajomego lub na bazie ogólnych 
opinii na nasz temat. Dlatego war-
to jest utrzymywać dobre relacje 
ze wszystkimi dotychczasowymi 
klientami – to również może prze-
łożyć się w przyszłości na pozyska-
nie nowych odbiorców. 

Jakie są najważniejsze atuty, 
dzięki którym oferta Szkółki Sut-
kowscy jest konkurencyjna na 
rynku?

Jak większość dużych szkółek 
w Polsce, na pierwszym miejscu 

Produkcja żywotników stała się znakiem rozpoznawczym Szkółki Sutkowscy 
w Polsce i w całej Europie, stanowi ona ok. 80%  produkcji



stawiamy na jakość roślin, co nie-
wątpliwie jest najistotniejsze dla 
naszych odbiorców. Jednak atutem, 
który nas wyróżnia, jest to, że jeste-
śmy w stanie wyprodukować bardzo 
duże ilości danego materiału, dobrej 
jakości oraz o zbliżonych walorach 
wizualnych. Możemy również pro-
dukować duży materiał, który przez 
wiele lat rośnie w gruncie, nie koli-
dując z innymi uprawami oraz nie 
blokując miejsca pod inne nasadze-
nia. Jesteśmy w stanie równocze-
śnie prowadzić produkcję bardzo 
zróżnicowanego materiału. 

Wizytówką firmy jest także mar-
ket Ogród i Dom – jedno z naj-
większych centrów ogrodni-
czych w Polsce. Jak oceniają 
Państwo rozwój rynku ogrodni-
czego z punktu widzenia handlu?

Na przestrzeni 20 lat – od 
początków naszej działalno-
ści w małym sklepie ogrodni-
czym, który ewoluował do formy 

profesjonalnego centrum ogrod-
niczego – zauważaliśmy ogromny 
wzrost zainteresowania roślinami 
na krajowym rynku. Dawniej kon-
sumenci traktowali zakup roślin 
jako dużą inwestycję – zakładali, 
że będą rosły w ogrodzie przez 

dziesiątki lat, że nie muszą być 
zbyt wyszukane i co najważniej-
sze, muszą być tanie. Nie wydawa-
li na ten cel dużych pieniędzy, bo 
po prostu byliśmy wtedy biedniej-
szym społeczeństwem. Poza tym 
mniejszą wagę przywiązywano 
do roli ogrodu w życiu człowieka. 
W dzisiejszych czasach świado-
mość tego, jak ważną rolę w na-
szym życiu odgrywa obcowanie 
z przyrodą, także w ogrodach, jest 
znacznie większa. Ludzie chętniej 
spędzają czas pielęgnując ogród, 
więc chętniej inwestują w niego 
duże pieniądze oraz staranniej 
dobierają gatunki, gdyż zdają so-
bie sprawę jak zbawienny wpływ 
na ich psychikę ma wypoczynek 
wśród zieleni. Chętniej też zmie-
niają aranżację ogrodu, wymie-
niając lub dobierając kolejne ro-
śliny. Pojawiło się również wielu 
nieprofesjonalnych propagatorów 
ogrodnictwa, którzy dają przykład 
jak można dbać o przydomowe 
„skarby”. Na przestrzeni tych 20 
lat nastąpił ogromny rozwój ryn-
ku ogrodniczego, nie tylko w sek-
torze roślin – również elementy 
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Szkółka Sutkowscy nie rezygnuje z produkowania innych roślin, w szczególności iglastych

Szkółka Sutkowscy podąża w kierunku specjalizacji gospodarstwa w produkcji tuj – 
głównie tui ‘Smaragd’
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SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH SUTKOWSCY, 05-310 KAŁUSZYN, SINOŁĘKA 45A 
 tel. kom +48 606 97 33 85, tel.: +48 25 752 66 95, fax: +48 25 752 66 96, e-mail: sutkowscy@oid.pl 

OFERUJEMY W SPRZEDAŻY HURTOWEJ: 

www.sutkowscy.oid.pl

   • Rośliny iglaste z gruntu oraz w pojemnikach
        - Thuja occidentalis ‚Smaragd’       
        - Thuja occidentalis ‚Brabant’ 
        - Pinus mugo ‚Mughus’
        - Picea pungens
        - Taxus media ‚Hicksii’

   • Rośliny iglaste szczepione
   • Choinki cięte oraz w pojemnikach 
   • Rośliny liściaste w pojemnikach
   • Drzewa alejowe

dekoracyjne, wypoczynkowe czy 
technologie ogrodnicze notują co-
raz większy wzrost popularności.

Hasłem Państwa firmy są słowa 
„Nasza praca jest naszą pasją”. 
Czy rzeczywiście w środku se-
zonu, przy ogromnym spiętrze-
niu obowiązków, można się tą 
pasją nacieszyć?

Praca w szkółkarstwie charakte-
ryzuje się sezonowością. W naszym 
przypadku najbardziej intensyw-
ny jest sezon wiosenny, w którym 
z chęcią wydłużylibyśmy dobę do 
co najmniej 30 godzin. Przy takim 
nawale pracy faktycznie nie mamy 
czasu, aby zastanowić się, czy to, 
co akurat robimy jest naszą pasją, 
czy obowiązkiem. Jednak najbar-
dziej doceniamy to całe wiosenne 

szaleństwo w okresie zimowym. 
Kiedy zdążymy już odpocząć po 
całym roku ciężkiej pracy, już na 
kilka tygodni przed rozpoczęciem 
wiosny czekamy z niecierpliwością, 
aż ta cała machina ponownie ru-
szy. Okazuje się wtedy, że nic nie 
sprawia nam większej przyjemności 
niż funkcjonowanie i praca wśród 

roślin. Chyba nie ma nic piękniej-
szego niż obserwowanie przyrody 
z bliska – wiosennego budzenia się 
do życia, letniego rozkwitu, tysię-
cy jesiennych barw czy zimowego 
wyciszenia. Gdy miłość do przy-
rody można połączyć z zarabia-
niem pieniędzy, wychodzi z tego 
naprawdę przyjemność. 

WYWIAD NUMERU 15

Utrzymywanie różnorodności asortymentu roślin pozwala utrzymać stałych klientów oraz 
pozyskiwać nowych
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Już 3 października w hotelu 
Novotel w Poznaniu odbę-
dzie się I Kongres Dystry-

bucji i Handlu. VII Forum Branży 
Ogrodniczej, V Forum Branży Zoo-
logicznej, wyjątkowe szkolenia dla 
producentów, managerów i wła-
ścicieli centrów ogrodniczych, mi-
nitargi handlowe oraz unikatowy 
program i znakomici prelegenci – 
to tylko niektóre atrakcje Kongre-
su. Jednym z gości specjalnych tego 

wydarzenia będzie John Stanley, 
który zachęca detalistów, aby spoj-
rzeli na swój biznes z innej perspek-
tywy i tchnęli w niego nową energię. 

Jako międzynarodowy ekspert 
doradzał Pan centrom ogrodni-
czym w kilkudziesięciu krajach 
na świecie i na bieżąco śledzi Pan 
rozwój zielonej branży. W jakiej 
kondycji są niezależne centra 
ogrodnicze? 

W ostatnich latach w wielu kra-
jach można było zauważyć spa-
dek liczby niezależnych centrów 
ogrodniczych. Wiele osób twier-
dzi, że powodem tego zjawiska 
jest rozwój sieci marketów, wzrost 
popularności zakupów online czy 
zmiana oczekiwań konsumentów. 
To nie oznacza jednak wcale śmier-
ci niezależnych centrów ogrodni-
czych – w mojej opinii jest dokład-
nie odwrotnie. 

Obecnie sukces niezależnych cen-
trów ogrodniczych zależy przede 
wszystkim od odpowiadania na 
potrzeby i oczekiwania konsu-
mentów, a te centra, które traf-
nie zidentyfikowały nowe trendy 
w handlu, mają przed sobą świe-
tlaną przyszłość. 

Jakie czynniki decydują obecnie 
o sukcesie handlowym w zielo-
nym biznesie? 

Kluczem do sukcesu jest rozpo-
znawanie trendów oraz pamięta-
nie o tym, że branża ogrodnicza to 
nie tylko rośliny. W przekonaniu 
wielu konsumentów rośliny stały 
się dziś zwykłym towarem, dlate-
go – jeśli skupiamy się tylko na ich 
sprzedaży – łatwo możemy wpaść 
w pułapkę walki cenowej. A to jest 
równoznaczne z końcem działal-
ności dla wielu placówek.  

W żadnym razie nie sugeruję 
jednak, by centra ogrodnicze rezy-
gnowały czy ograniczały sprzedaż 
roślin – to przecież główna część ich 
działalności. Muszą jednak skupić 
się nie tylko na handlu roślinami 
wysokiej jakości, ale na budowaniu 
„doświadczenia” konsumenta do-
okoła tych wiodących produktów. 

Zaangażowanie, trafne diagnozowanie trendów, kreowanie ekscytującej 
opowieści wokół produktów i usług – to zdaniem Johna Stanleya, guru 

zarządzania i marketingu, jednego z największych światowych ekspertów 
od handlu, klucze do sukcesu nie tylko w branży ogrodniczej. Na specjalne 

zaproszenie spółki Media Experts, wydawcy „Biznesu Ogrodniczego”,  
John Stanley już niedługo będzie gościem I Kongresu Dystrybucji i Handlu 

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI 

Nabierzemy rozpędu

John Stanley gościem specjalnym VII Forum Branży Ogrodniczej 
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Często mówi Pan, że bez zaangażowania – 
zarówno pracowników, jak i klientów – pro-
cesu zakupowego nie można uznać za uda-
ny. Jak to wygląda w praktyce?  

Ostatnio będąc za granicą miałem okazję być 
w dwóch restauracjach tego samego dnia – w jednej 
na lunchu, a w drugiej na kolacji. W pierwszym 
miejscu kelnerka przyniosła mi menu, a później 
stała obok mnie spoglądając w dal i czekając aż 
złożę zamówienie. Nie tylko mnie ignorowała, 
ale jeszcze wywierała na mnie presję. Szybko 
zamówiłem pierwszą z brzegu potrawę i poczu-
łem ulgę, kiedy się oddaliła. Przyszedłem tam 
na lunch i dostałem lunch. Nic więcej. 

Wieczorem wybrałem natomiast inną restau-
rację w tym samym mieście, bo nie chciałem dru-
gi raz być potraktowany w ten sposób. Podszedł 
kelner, zapytał skąd jestem i zarekomendował 
mi lokalne dania. Zasugerował dodatkowo zupę, 
wino i deser. Chciałem zjeść tylko danie główne, 
a ostatecznie wydałem na posiłek prawie dwa 
razy więcej, niż planowałem, ale w przeciwień-
stwie do pierwszej restauracji – wyszedłem za-
dowolony. Jeden kelner zachęcał, drugi tylko 
obsługiwał. Jedną restaurację mógłbym pole-
cić, drugą zdecydowanie nie.  

We współczesnym handlu nie chodzi już je-
dynie o obsługę klienta. Jeśli będziemy tylko ob-
sługiwać klientów, na pewno prędzej czy później 
zrezygnują z naszych produktów i usług. Chodzi 
o to, aby zaangażować ich emocje. Wtedy obie 

strony czerpią z procesu zakupowego o wiele 
więcej przyjemności. 

Jak tzw. storytelling wpływa na sprzedaż? 
Kelner w drugiej z wymienionych restauracji 

nie tylko nawiązał ze mną kontakt i sprawił, że 
wybór dania z menu zaangażował moje emocje, 
ale użył także innego wartościowego narzędzia 
marketingowego – opowiadał mi historie. W tym 
konkretnym przypadku – o lokalnych rybach, 
sposobach w jaki są łowione i przyrządzane, za-
rekomendował mi swoje ulubione rybne danie.  

Wszyscy znamy pasjonujące historie, któ-
re możemy opowiedzieć klientom na temat 
roślin. Ludzie je zapamiętują i chętnie po-
wtarzają swoim przyjaciołom, zabawiając ich 
rozmową w swoim ogrodzie. Ale czy nasz ze-
spół pracowników to dobrzy „opowiadacze”? 

Warto pamiętać, że konsumenci odwiedzają 
niezależne centra ogrodnicze nie tylko dlatego, 
że chcą zrobić zakupy, ale dla atmosfery, dodat-
kowych atrakcji, wszystkiego tego, co składa się 
na ich wspomnienia z wizyty w takim miejscu. 

Musimy więc wymyślać jak najwięcej kon-
ceptów, które sprawią, że będą chcieli spędzić 
w naszym centrum ogrodniczym więcej czasu. 
Te atrakcje i pomysły powinny być też powiąza-
ne z lokalną społecznością. Doradzając różnym 
firmom na całym świecie spotkałem się z wie-
loma rozmaitymi formami nawiązywania rela-
cji z okolicznymi mieszkańcami – od pokazów 
tańca na rurze po warsztaty florystyczne dla 
mężczyzn. Nieważne jak, ważne, że skutecznie. 

Ostatnio pracowałem na przykład w Centrum 
Ogrodniczym Astoria w Tiumenie na Syberii. 
Właściciele tej firmy uważają, że doskonałe efekty 
daje współpraca z lokalnymi studentami archi-
tektury krajobrazu i rozwijanie ich umiejętno-
ści – jej częścią są projekty ogrodów pokazowych 
w centrum ogrodniczym. Dzięki temu nie tylko 
przyczyniają się do rozwoju całej branży, a swoim 
klientom zapewniają inspirację – tym sposobem 
zwiększają też sprzedaż roślin. Przyszłością branży 
ogrodniczej jest bowiem kreowanie doświadczeń 
klientów związanych z ogrodniczymi zakupami, 
a nie sprzedaż roślin jak zwykłego produktu. 
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bez handlowej rysy 
Berberysy
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Choć zdaniem niektórych szkółkarzy moda na berberysy 
już minęła, ciągle jest to bardzo ważna grupa roślin. 

Oceniając handlowy potencjał berberysów – zarówno 
w nasadzeniach miejskich, jak i w ogrodach prywatnych – 
warto więc zwrócić uwagę przede wszystkim na ich zalety 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Spis treści:
23  Najpopularniejsze odmiany 

24 Czerwień króluje 

25 Organizacja placu sprzedaży

Oferujemy krzewy ozdobne: 
lilaków, różaneczników, 

azalii, kalmii i inne. 
Krzewy owocowe: borówki 

amerykańskiej, jagody 
kamczackiej, jeżyny, aronii, 
żurawiny, brusznicy i inne. 

Krzewy w doniczkach 
od p9 do C3.

GOSPODARSTWO
OGRODNICZE

KUSIBAB-WYKA

Prandocin Iły 88a
32-090 Słomniki PL

tel.: (+48) 12 385 79 44
info@kusibab-wyka.pl
www.kusibab-wyka.pl
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Na polskim rynku jednym z najważ-
niejszych producentów berberysów 
są Szkółki Kurowscy. Jak ich właści-

ciele oceniają perspektywy rozwoju tej grupy 
roślin? – To bardzo istotna pozycja w ofercie 
naszych szkółek, zarówno ze względu na sze-
rokość asortymentową – ponad 30 odmian, 
jak i dostępne ilości. Niewiele szkółek w na-
szym kraju może zaoferować tysiące 
sztuk berberysów jednej odmiany 
w jednym rozmiarze – wyjaśnia 
Jakub Kurowski, współwła-
ściciel Szkółek Kurowscy. – 
Berberysy to bardzo uniwer-
salne rośliny zarówno ze wzglę-
du na formy wzrostu, jak i kolo-
rystykę. Do dyspozycji mamy 
odmiany płożące, kolumnowe, 
krzaczaste, karłowe i całą paletę 
barw. Dodatkowo nie ustają inten-
sywne prace hodowlane nad nowy-
mi odmianami, co jeszcze zwiększa 
tę różnorodność. Dzięki te-
mu każdy klient może zna-
leźć odmianę dostosowaną 
do jego potrzeb, co przekłada się na wyniki 
sprzedaży – dodaje. 

Jak sytuację na rynku ocenia-
ją inni szkółkarze? – Sprzedaż 
berberysów na polskim rynku 
utrzymuje się na stałym pozio-
mie, to jedna z najpopularniej-
szych roślin do nasadzeń w in-
westycjach miejskich, doceniana 
ze względu na wytrzymałość na 
mróz oraz intensywne, wyraziste 
kolory. Boom na berberysy, który ob-
serwowaliśmy 10 lat temu, już jednak 
osłabł, ale nie ma też powodów, żeby spo-
dziewać się spadków sprzedaży – mówi 
Bronisław Szmit Junior, 
właściciel Szkółki Szmit. 

Podobnego zdania jest 
także Andrzej Dębski, właściciel Gospodarstwa 
Szkółkarskiego Jolanta i Andrzej Dębscy: – 
Berberysy należą do jednych z najlepiej sprze-
dających się krzewów liściastych. Coraz więcej 
szkółek jest zainteresowanych ich produkcją. 
Jeśli tylko nie powstanie na rynku zjawisko 

nadprodukcji, można się spodziewać, że moda 
na te rośliny nie przeminie – prognozuje. 

Nie zawsze jednak szkółkarze mogą liczyć 
na stabilny popyt w ramach tej grupy roślin, 
a niektóre gospodarstwa szkółkarskie odno-
towują spadek zainteresowania berberysami. 
– Popularność berberysów w centrach ogrod-
niczych jest coraz większa. W sprzedaży tych 

roślin obserwujemy jednak handlo-
we „strzały” – po krótkich okresach 

przestoju następuje duże za-
mówienie – mówi Piotr Krzy-

żowski, właściciel szkółki Co-
nica. – Od 2-3 sezonów można 
zaobserwować spadek popytu na 

berberysy. Na polskim rynku osią-
gnęliśmy stabilny poziom sprzeda-
ży. W ostatnich latach szkółkarze 

ograniczali produkcję berberysów 
ze względu na spadek zaintereso-

wania tymi roślinami. Berberys jest 
także rośliną trudniejszą w produk-

cji – mówi Adam Ważyń-
ski, właściciel Szkółki Ro-
ślin Ozdobnych Ważyńscy.

Berberysy są szczególnie popularne w na-
sadzeniach miejskich. – To rośliny odporne 

na niekorzystne warunki panują-
ce w dużych miastach, 
pięknie przebarwiają 

się jesienią, nawet ciernie 
stanowią atut, bo mogą być 
barierą przed „nieoficjalny-

mi” ścieżkami. Ostatnio na 
popularności zyskuje Berberis 

thunbergii 'Orange Sunrise' PBR –  
odmiana czerwono-pomarańczo-

wa ze złotymi obwódkami. Jeśli 
obsadzone są nią całe ulice, tworzą 
przepiękny widok – mówi Jakub Ku-

rowski. – Berberysy do-
skonale sprawdzają się 
także w ogrodach pry-

watnych, jako roślina okrywowa czy na niskie 
żywopłoty. Jest wielu koneserów, którzy szuka-
ją nowych i rzadkich odmian. Sam znam kilka 
osób tak zafascynowanych tymi roślinami, że 
w ogrodzie sadzą praktycznie tylko berbery-
sy – dodaje. 

Berberis thunbergii 'Ruby Star'

Berberis thunbergii ‘Orange Ice’ PBR
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Hitem sprzedażowym pozostaje niezmiennie Berberis thunbergii 
'Atropurpurea', także ze względu na popularność tych roślin 

w nasadzeniach miejskich. Jakie jeszcze odmiany mogą liczyć na 
stabilne zainteresowanie klientów?

Najpopularniejsze odmiany 

Choć zainteresowanie 
berberysami od kilku lat 
utrzymuje się na stałym 

poziomie, jest wiele odmian szcze-
gólnie popularnych wśród klien-
tów gospodarstw szkółkarskich. 
– Najlepiej sprzedające się odmia-
ny z naszej oferty to berberysy 
Thunberga: 'Admiration' PBR, 'Atro-
purpurea', 'Bagatelle', 'Green Car-
pet', 'Golden Ring', 'Maria' PBR czy 
'Orange Rocket' PBR – mówi Danuta  

Ulińska, właścicielka szkółki 
Ulińscy. 

W szkółce Conica można nato-
miast zauważyć wzrost popytu na 
odmiany karłowe. – W ostatnich  
3-4 latach na rynku można zaob-
serwować wzrost zainteresowania 
odmianami karłowymi, takimi jak 
Berberis thunbergi 'Goldalita' o drob-
nych, żółtych liściach czy Berberis 
thunbergi 'Bagatelle' o brązowo-czer-
wonych, a jesienią szkarłatnych 

liściach. Choć są droższe o ok. 30% 
niż inne berberysy, to popyt na nie 
rośnie – mówi Piotr Krzyżowski, 
właściciel szkółki Conica. Karłowe 
odmiany berberysów dorastające do 
ok. 0,5 m wysokości są doskonałą 
ozdobą nawet niewielkich ogrodów 
– idealnie nadają się na skalniaki, 
rabaty czy do pojemników. Jakie 
jeszcze odmiany berberysów war-
to wyróżnić? – Spośród berberysów 
na żywopłoty dużym zaintereso-
waniem cieszą się takie odmiany,  
jak Berberis ottawensis x 'Superba' czy 
Berberis thunbergii 'Atropurpurea'. Do 
małych ogrodów chętnie kupowa-
ne są berberysy o kulistym pokroju 
np. Berberis thunbergii 'Admiration', 
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Berberis thunbergii 'Tiny Gold' czy 
Berberis thunbergii 'Concorde' – bar-
dzo ciekawa odmiana, której liście 
mają wyróżniający się fioletowy kolor 
z woskowym nalotem – mówi Broni-
sław Szmit Junior, właściciel Szkółki 
Szmit. – Popularne są także odmiany 

płożące, które szybko zadarniają 
teren, chroniąc go przez rozwojem 
chwastów, takie jak Berberis thunbergii  
'Green Carpet', Berberis thunbergii 'Red 
Carpet' oraz Berberis thunbergii 'Orange 
Dream', Berberis thunbergii ' Red Dream' 
i Berberis thunbergii 'Golden Dream'. 

Na rynku jest także wiele cieka-
wych nowości nagradzanych na re-
nomowanych konkursach. – Wśród 
berberysów najlepiej sprzedają się od-
miany wolniej przyrastające. W na-
szej ofercie największą popularno-
ścią cieszą się odmiany karłowe, ta-
kie jak Berberis thunbergii 'Admira-
tion'®, Berberis thunbergii 'Goldalita'  
czy Berberis thunbergii ‘Orange Ice’ PBR,  
nagrodzona srebrnym medalem 
na Konkursie Roślin Nowości na 
ubiegłorocznej Wystawie „Zieleń 
to Życie” – mówi Adam Ważyński, 
właściciel Szkółki Roślin Ozdob-
nych Ważyńscy. – Dobrze sprzeda-
ją się także odmiany kolumnowe, 
np. Berberis thunbergii 'Red Pillar'. 
Systematycznie wprowadzamy do 
oferty nowości – ostatnio Berberis 
thunbergii 'Ruby Star' – dodaje. 
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Wiele odmian berberysów sprzedaje się głównie na 
rynkach wschodnich, bo ich intensywne kolory kłócą 

się z estetyką popularną w Europie Zachodniej. W Polsce 
od lat najlepiej sprzedają się berberysy o liściach 

w odcieniach czerwonego, popularny jest także kolor żółty 

Czerwień króluje 

Berberysy to grupa roślin 
o  zróżnicowanej kolo-
rystyce i uniwersalnym 

zastosowaniu. Klienci poszu-
kują przede wszystkim odmian 
w standardowym rozmiarze, 
a największą popularnością cie-
szą się odmiany w różnych od-
cieniach czerwonego, przede 
wszystkim Berberis thunbergii 
'Atropurpurea' o purpurowo-
-czerwonych liściach. – Klienci 
poszukują przede wszystkim od-
mian o czerwonym kolorze. Oko-
ło 80% sprzedawanych w naszej 
szkółce berberysów to rośliny 
w pojemnikach C2, ale rosnącą 
popularnością cieszą się także 
większe okazy w pojemnikach 
C15 – mówi Danuta Ulińska. 

Potwierdzają to wyniki sprze-
daży szkółek z tego sezonu. – Prze-
waga czerwonych odmian berbe-
rysów jest wyraźna. W tym roku 
odmiana 'Atropurpurea' jest już 
prawie na wyczerpaniu, dostęp-
ność zielonych odmian berberysów 
jest natomiast znacznie większa 
– dodaje Andrzej Dębski. 

Berberysy mają stosunkowo 
duży udział w sprzedaży roślin 
w Polsce i na rynkach wschod-
nich – na Białorusi czy w Rosji, 
w porównaniu z krajami Euro-
py Zachodniej czy Skandyna-
wii. – Ostre, konkretne kolory 
charakterystyczne dla wielu od-
mian berberysów są popularne 
na wschodzie Europy. W krajach 
Europy Zachodniej preferowane 
są raczej stonowane, pastelowe 
barwy, a na północy Europy ta-
kie kolory są dla klientów zdecy-
dowanie zbyt krzykliwe – mówi 
Bronisław Szmit Junior, właści-
ciel Szkółki Szmit. – Rzeczywiście 
na Zachodzie dominuje bardziej 
wyważone podejście do projekto-
wania ogrodów, ale także w ele-
ganckich, gustownych aranżacjach 
jest miejsce dla berberysów – np. 
Berberis thunbergii 'Green Carpet' 
jest doskonałą rośliną zadarnia-
jącą o zielonych liściach, które 
jesienią pięknie przebarwiają się 
na pomarańczowo – mówi Jakub 
Kurowski, współwłaściciel Szkó-
łek Kurowscy. 



Szkółka A&M Kałuzińscy 
Polskie Korzenie jest zna-
na z oferty doskonałej ja-

kości odmian roślin szczepio-
nych, zwłaszcza iglastych, ale 
także z hodowli odmian wła-
snych. Najbardziej utytułowa-
ną odmianą własną jest kiścień 
wawrzynowy 'Makijaż', zastrze-
żony na terenie nie tylko całej 

Unii Europejskiej, ale także Ja-
ponii. Jednak właściciele nie 
spoczywają na laurach, syste-
matycznie urozmaicając ofertę, 
obecnie proponują niezwykle bo-
gatą i interesującą kolekcję ma-
gnolii, która w tym roku została 
poszerzona o kolejnych 40 od-
mian. W tej chwili liczy już po-
nad 100 odmian. 

Dla posiadaczy zwłaszcza małych 
ogrodów bardzo ciekawą odmia-
ną jest wprowadzona do sprzeda-
ży w tym roku szczepiona na pniu 
magnolia 'Kate Brook'. – Obserwu-
jemy, że klienci szukają dziś nietu-
zinkowych roślin, pięknych, ale też 
zachwycających, cieszących oko, róż-
niących się od innych. Dlatego sys-
tematycznie proponujemy nowości 
– mówi Agnieszka Pelczar-Kałuziń-
ska. Od lat największym zaintereso-
waniem cieszy się magnolia z kwia-
tami w kolorze żółtym, jednak coraz 
częściej klienci szukają nowych, cie-
kawych kolorów. W Szkółce Polskie 
Korzenie dostępne są: magnolia 'Blue 
Opal' o żółto-niebieskich kwiatach, 

Poszerzenie bogatej kolekcji magnolii, wyjście z ofertą na Zachód, 
wdrażanie standardów systemu GLOBAL G.A.P., rozwój infrastruktury – to 

tylko część aktywności podejmowanych w tym roku przez Agnieszkę 
Pelczar-Kałuzińską i Michała Kałuzińskiego, właścicieli Szkółki A&M 

Kałuzińscy Polskie Korzenie

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Dywersyfikacja 
kanałów sprzedaży
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Agnieszka Pelczar-Kałuzińska i Michał Kałuziński, właściciele Szkółki A&M Kałuzińscy Polskie Korzenie
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magnolia 'Woodsman' z kwiatami zie-
lono-żółtymi, czy 'Green Diamond' –  
zielono-różowa. Z kolei magnolia 
'Winelight' zachwyca pięknymi in-
tensywnie różowymi kwiatami. 
Szkółka cały czas prowadzi prace 
hodowlane i poszukuje nowości. Mi-
chał Kałuziński aktualnie zajmuje się 
szczepieniem klonów palmowych, 
prawdopodobnie w przyszłym sezo-
nie zostaną one włączone do oferty.

WYJŚCIE NA ZACHÓD
Właściciele szkółki od lat sku-

piają się przede wszystkim na po-
zyskiwaniu krajowych klientów. 
Jednak systematycznie nawiązują 
także relacje handlowe z partnerami 
w całej Europie. – Obecnie w dobie 
dużej konkurencji, dużych wahań 
pogody trzeba dywersyfikować 

rynki zbytu. Nie można uzależnić 
się od jednego, co widać chociażby 
po tegorocznym sezonie. Wiosna nie 
należała do najbardziej udanych, 
w kwietniu i maju krajowa sprzedaż 
przyhamowała, liczymy, że jesień 
będzie lepsza – mówi Agnieszka 

Pelczar-Kałuzińska. – Chcemy zin-
tensyfikować działania na Zachód, 
będziemy wysyłać rośliny m.in. 
do Niemiec i Austrii. W tym celu 
wdrażamy standardy programu 
GLOBAL G.A.P., który dla klien-
tów i konsumentów końcowych 
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jest świadectwem bezpieczeństwa 
i dobrej praktyki rolniczej. Klient, 
zwłaszcza zachodni, chce dziś wie-
dzieć, skąd pochodzi produkt, który 
kupuje, czy powstał według okre-
ślonych standardów produkcji, czy 
nie przyczynia się do zanieczysz-
czania środowiska lub zakłócania 
krajobrazu lokalnego – tłumaczy.

ROZBUDOWA SZKÓŁKI
Właściciele szkółki cały czas inwe-

stują w infrastrukturę. Dwa lata temu 
zrezygnowali z uprawy gruntowej, 
stawiając na rośliny w pojemnikach. 
Produkcja cały czas się powiększa, 
rocznie szkółka szczepi aż 88 tys. 
roślin iglastych oraz 18 tys. roślin 
liściastych, sadzi 650 tys. materia-
łu iglastego, oraz 75 tys. liściastego. 
Dla jeszcze większego poszerzenia 

powierzchni i różnorodności produk-
cji, przygotowywane są właśnie trzy 
nowe pola. W tym roku zainwesto-
wano także w automatyczny ciennik, 
który usprawnia pielęgnację roślin.

Warto dodać, że właściciele sku-
piają się nie tylko na produkcji do-
skonałej jakości roślin, ale także ich 
skutecznej sprzedaży i pielęgnacji 
w centrach ogrodniczych. W tym 
celu stworzyli poradnik, w którym 
znajdują się odpowiedzi na podsta-
wowe pytania: jak świadomie wy-
brać materiał roślinny właściwej 

 Obecnie w dobie dużej 
konkurencji oraz dużych 

wahań pogody trzeba 
dywersyfikować rynki zbytu. 
Nie można uzależnić się od 
jednego – mówi Agnieszka 

Pelczar-Kałuzińska, 
właścicielka szkółki A&M 

Kałuzińscy Polskie Korzenie
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Od lewej: Agnieszka Idziak, redaktor naczelna 
„Biznesu Ogrodniczego” i Agnieszka Pelczar- 
-Kałuzińska Magnolia 'Blue Opal' 

 Szkółka A&M Kałuzińscy Polskie Korzenie jest znana  
z oferty doskonałej jakości odmian roślin szczepionychMagnolia 'Kate Brook'

Michał Kałuziński prezentuje magnolię 'Kate Brook'
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jakości, jak o niego zadbać w cen-
trum ogrodniczym, w jaki sposób 
zachęcić konsumenta do zakupów 

oraz dlaczego przeszkolony per-
sonel i ciekawa ekspozycja są ta-
kie ważne. 

 Szkółka A&M Kałuzińscy Polskie Korzenie jest znana  
z oferty doskonałej jakości odmian roślin szczepionych

Magnolia 'Woodsman' z kwiatami zielono-żółtymi



28 HANDEL W REGIONIE

Warszawa uważana jest za krainę miodem i mlekiem płynącą – centrum 
Polski i doskonałe miejsce na handel. A jaką opinię na temat stolicy 

i prowadzenia tam biznesu mają przedstawiciele branży ogrodniczej?

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Raport

z regionuWarszawa

w stolicy
Handel 

Każde miasto ma swoją 
specyfikę i handel w nim 
kształtuje się nieco ina-

czej. Reprezentanci wybranych 
firm ogrodniczych z War-
szawy, których udało mi 
się odwiedzić, zgodnie pod-
kreślali, że to dobry rynek, 
ale też wymagający i bardzo 

być zaskakiwani, bar-
dzo często dysponują 

dużymi środkami, ale 
też i odpowiednio wysoki-

mi oczekiwaniami. 

Na odniesienie sukcesu w branży ogrodniczej wpływa oferta roślin. 
To one napędzają sprzedaż produktów z innych kategorii. To droga 
do wygrania z konkurencją sieci DIY – mówi Marzena Bartosiewicz, 

właścicielka Centrum Ogrodniczego Hortorus w Warszawie

Rośliny najważniejsze

W branży ogrodniczej każdy se-
zon jest inny. Jak ocenia Pani 
tegoroczny, przez wielu detali-
stów określany jako nie najbar-
dziej udany?

Ten sezon jest dla nas dobry, choć 
nie najlepszy. Dogoniliśmy poprzedni 
rok, ale kwiecień był trudny. W na-
szym centrum stawiam na rośliny, 
to one wpływają na sprzedaż pro-
duktów z innych kategorii. Tu działa 

efekt skali. Klienci widząc szeroką 
ofertę interesujących produktów 
nie wychodzą z pustym koszykiem. 
Na odniesienie sukcesu w centrum 
ogrodniczym wpływają rośliny. To 
one wymuszają każdą inną kategorię. 
To jest droga do wygrania z konku-
rencją sieci DIY, tam klienta przycią-
ga inny asortyment, dostępne rośli-
ny niczym się nie wyróżniają, klient 
kupuje je przy okazji. Natomiast 

żeby rośliny się sprzedawały, warto 
wprowadzać krótkie serie, dobrej ja-
kości. W tym roku dobrze sprzedają 
się hortensje, trawy, byliny, ciągle 
poszukiwana jest także lawenda.

Obserwując rynek centrów ogrod-
niczych za granicą, da się za-
uważyć, że tworzone są tam sie-
ci centrów. U nas jednak one nie 
powstają. Z czego Pani zdaniem 
to wynika?

Uważam, że jest to spowodowa-
ne silną sezonowością branży oraz 
wrażliwością towaru, jaki oferuje-
my do sprzedaży. Chwilowa utrata 
czujności w opiece nad roślinami 
może spowodować nieodwracalne 
szkody. To z kolei wymusza koniecz-
ność zatrudniania odpowiednio 

konkurencyj-
ny. Klienci mają 

spore oczekiwania, chcą 



Marzena Bartosiewicz, właścicielka Centrum Ogrodniczego Hortorus 
w Warszawie

wykwalifikowanego personelu. 
Musimy pamiętać o całorocznym 

utrzymaniu pracowników oraz 
dużej kapitałochłonności obiektów, 

a sprzedaż na satysfakcjonującym pozio-
mie niestety tak długo, w naszym klimacie, 

nie trwa. W związku z tym właściciele centrów 
ogrodniczych bardziej skupiają się na rozwoju 
własnych placówek, zwiększaniu zysków, m.in. 
przez redukcję strat niż na ekspansji rynku po-
przez nowe jednostki handlowe. Dla naszego 
rynku dobrym pomysłem wydaje się przyłą-
czenie do grupy zakupowej. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu możemy uzyskać optymalizację 
cen zakupów towarów handlowych, przy jed-
noczesnym zachowaniu indywidualności da-
nego centrum ogrodniczego.

Jak ocenia Pani rynek i handel w Warszawie?
Rynek w Warszawie jest bogaty, ale i bardzo 

wymagający. Trzeba się wyróżnić, dotrzeć do 
klienta, zachwycić go. Jednocześnie należy 
pracować nad tym, aby cały czas ściągać no-
wych klientów. Konsument jest coraz bardziej 

świadomy i jednocześnie podatny na impuls. 
Często obserwuję, że przychodzi do centrum 
z określoną myślą, ale widząc ofertę, wyjeżdża 
z pełnym wózkiem. Dlatego stawiam na efekt 
masy, odpowiednie rozlokowanie produktów, 
visual merchandising. Warto pamiętać, że ogól-
nie pracujemy z 3 typami klientów. Pierwszy 
to tzw. niecierpliwy, który szybko chce kupić 
potrzebne produkty i długo cieszyć się ukwie-
conym ogrodem czy tarasem, drugi – świado-
my, który wie czego chce i kupuje zgodnie ze 
sztuką i kalendarzem ogrodniczym oraz tzw. 
klient spóźniony , który często robi zakupy do-
piero latem. Wszystkich łączy jedno – podat-
ność na efekt masy, dlatego trzeba mieć ciekawą 
ofertę przez cały rok, nawet w lipcu i sierpniu, 
które często w wielu centrach ogrodniczych są 
niepotrzebnie odpuszczane jako typowo wa-
kacyjne.  Nie boimy się również sprzedaży we 
wrześniu, październiku czy listopadzie. Stara-
my się mieć wtedy interesującą i świeżą ofertę, 
choć oczywiście nie tak szeroką jak w pierwszej 
połowie roku. Odpuszczamy dopiero w stycz-
niu i lutym. 

W Centrum Ogrodniczym Hortorus stawia się na zróżnicowaną ofertę roślin
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O nowościach, m.in. tui ‘Smaragd’ o ciemniejszej barwie, 
którą będzie można podziwiać podczas Wystawy „Zieleń to 

Życie” opowiadają Bronisław Szmit i Magdalena Szmit-Siewruk, 
właściciele Szkółki Szmit

Nowości pobudzają sprzedaż

W Państwa szkółce prężnie dzia-
ła sprzedaż detaliczna z impo-
nującym punktem, jak i obsługa 
klientów hurtowych. Jak ocenia-
ją Państwo sezon i które rośliny 
są obecnie bardzo popularne?

Tegoroczny wiosenny sezon w de-
talu był trudny z uwagi na złą po-
godę i późne przymrozki, nadga-
niamy obecnie straty z kwietnia. 
Latem sprzedają się byliny, wiosną 
iglaki, które wracają znowu do łask. 
Miłośnicy zieleni poszukują także 
starych, kolekcjonerskich odmian 
jabłoni. Cały czas panuje moda 
na liliowce. Stawiamy na szeroki 
asortyment, skupiamy się jednak 
w dalszym ciągu na asortymencie 

liściastym. Klienci detaliczni przy-
jeżdżają do nas nie tylko po to, żeby 
kupić rośliny, ale by i zobaczyć nasz 
ogród pokazowy w poszukiwaniu 

inspiracji. Z kolei sprzedaż hurto-
wa jest stabilna, dostarczamy ro-
śliny na teren całej Polski oraz do 
kilkunastu innych krajów, m.in.: 
Rosji, Ukrainy, Słowacji, Białoru-
si, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, 
Szwecji, Kazachstanu, Niemiec czy 
Francji. Eksport stanowi 50% na-
szej sprzedaży. 

Szkółka jest systematycznie na-
gradzana za wprowadzane no-
wości, w ubiegłym roku otrzy-
mała jako pierwsza wyróżnie-
nie dziennikarzy, ustanowione 
podczas Wystawy „Zieleń to Ży-
cie”, za wierzbę smukłoszyjkową 
Salix gracilistyla ‘Mt Aso’. Jakie 
nowości zostały zaproponowane 
w tym roku i jak duże znaczenie 
mają w sprzedaży?

W tym roku wprowadzamy do 
oferty nową tuję ‘Smaragd’ – ‘Dark 
Embers’ o ciemniejszym kolorze, któ-
ra została zgłoszona do Konkursu 
Roślin Nowości podczas Wystawy 
„Zieleń to Życie”. Poszerzyliśmy 
także ofertę o pachnące róże Da-
vida Austina. Z nowości dostęp-
ne są u nas m.in.: Phlox paniculata 
‘Butonik’, Agastache ‘Blue Fortune’, 
Sanguisorba officinalis ‘Arnhem’, 

Bronisław Szmit i Magdalena Szmit-Siewruk, właściciele Szkółki Szmit, w środku: Agnieszka Idziak, 
redaktor naczelna „Biznesu Ogrodniczego"

Jesienią tego roku oddane do użytku zostanie nowoczesne biuro z salą konferencyjną
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Euphorbia characias subsp. wulfe-
nii, Acer palmatum ‘Shishigashira’. 
Klienci, którzy nas odwiedzają cały 
czas pytają o nowości, nie zawsze 
je kupują, ale chcą wiedzieć, co no-
wego jest wprowadzane do oferty. 
Możemy systematycznie propono-
wać nowości, ponieważ cały czas 
zwiększamy powierzchnię produk-
cji. Pamiętam jak zaczynałem po-
nad 30 lat temu działalność na 2 ha. 
Aktualnie produkcja zajmuje u nas 
40 ha. W tym roku dodaliśmy 3 ha. 
Rocznie produkujemy 1 mln roślin. 
O sukcesie naszej szkółki decydu-
je różnorodność oferty oraz ciągłe 
wyszukiwanie nowości.

W szkółce nie tylko wprowadza-
ją Państwo zmiany w ofercie, po-
większają produkcję – aktualnie 

trwa budowa nowego niezwykle 
imponującego biura. Jak zosta-
nie ono wykorzystane?

Jesienią tego roku oddamy do 
użytku nowoczesne biuro z salą 

konferencyjną. Nowy budynek zaj-
muje powierzchnię 1 tys. m², a na 
jego dachu powstanie ogród. Bę-
dzie to nie tylko wygodne biuro, 
ale i miejsce spotkań z naszymi 
klientami. 

Nowość w ofercie Szkółki Szmit - tuja ‘Smaragd’ o ciemniejszej barwie

R E K L A M A  



O modzie na byliny, tegorocznym sezonie oraz pracy z klientami 
opowiada Natalia Marcinkowska, właścicielka Szkółki Byliny 

w Pojemnikach J.J. Marcinkowscy

Inspirować klientów

Centrum Warszawy, a tu takie wspaniałe 
miejsce, piękne rośliny, spokój i cisza, zu-
pełnie jak na obrzeżach miasta. Jak pro-
speruje szkółka, czy lokalizacja wpływa 
na sprzedaż? 

W Warszawie szkółka zajmuje powierzchnię 
1,5 ha i otoczona jest osiedlami mieszkanio-
wymi. To taka nasza swoista enklawa w cen-
trum miasta. Nie ma żadnych reklam infor-
mujących o tym, gdzie znajduje się szkółka, 
dlatego że głównie pracujemy z odbiorcami 
profesjonalnymi, najczęściej architektami 
krajobrazu. Nie trafiają do nas przypadkowe 
osoby. Produkcja i matecznik zlokalizowane 
są ok. 50 km od Warszawy na powierzchni 
10 ha. W ofercie mamy 1000 taksonów bylin 

wieloletnich, oczywiście w różnych ilościach.  
Proponujemy byliny bardzo popularne, jak li-
liowce, szałwie czy kocimiętki, ale też i ciekawe 
kolekcjonerskie odmiany. Uważam, że moją 
rolą jako producenta jest pokazywanie nie 
tylko bardzo modnych bylin, ale i tych mniej 
znanych, czasem też trochę zapomnianych, 
jak m.in. prunella, czyli głowienka. Cieszę się, 
gdy wraca do nas klient, który jest bardzo za-
dowolony, że zdecydował się wybrać poleconą 
mu roślinę. Wiedza musi być wymieniana, 
w Polsce trendy powoli wchodzą na rynek, 
więc rolą producenta jest inspirowanie klien-
tów. Dlatego chcę szerzyć znajomość bylin. 

Jak ocenia Pani tegoroczny sezon?
Tegoroczny sezon jest dla nas bardzo dobry, 

pewnie też dlatego, że odzyskałyśmy z mamą, 
z którą prowadzę obecnie szkółkę, pewną sta-
bilność po stracie taty – Jacka Marcinkowskie-
go. Cały czas jednak kontynuujemy jego myśl. 

Jesteśmy zadowolone ze sprzedaży w tym 
sezonie. Wiosna była bardzo pracowita, mimo 
chłodnej pogody, a lato, które jest dość deszczo-
we, sprzyja pracom w ogrodzie, co powoduje, że 
sprzedaż trwa cały czas.

Od lewej: Agnieszka Idziak i Natalia 
Marcinkowska, właścicielka Szkółki 
Bylin w Pojemnikach Marcinkowscy

W Warszawie szkółka zajmuje powierzchnię 1,5 ha 
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Co Pani sądzi o naszym rynku?
Widać, że w społeczeństwie jest coraz więk-

sza potrzeba otaczania się zielenią. Ostatnio 
byłam w okolicach nowo powstałego osiedla 

w Warszawie i praktycznie każdy balkon był 
ukwiecony. Coraz większe zainteresowanie 
klientów roślinami, ich dbałość o otoczenie, 
a także moda na byliny w ogrodach powodu-
je, że wiele szkółek włącza je do swojej ofer-
ty. Byliny wprowadzają do ogrodu dynami-
kę, kwitną w różnych porach, co sprawia, że 
praktycznie przez długi czas, od wiosny do 
jesieni, można cieszyć się kolorami w ogro-
dzie. Duży popyt spowodował, że na rynku 
pojawiły się dwuletnie lub jednoroczne rośli-
ny, które dobrze wyglądają w pierwszym roku 
po posadzeniu, potem rozwijają się słabo lub 
zanikają. Osobiście jestem za specjalizacją 
produkcji, skupieniu się na określonej grupie 
roślin np. bylin, czyli roślin zielnych wielolet-
nich i byciu w tej dziedzinie ekspertem w ich 
produkcji, promowaniu, wyszukiwaniu nowości 
i ciekawych okazów, jak to robił mój tata. 

Byliny wprowadzają do ogrodu dynamikę, ponieważ kwitną w różnych porach 

W Warszawie szkółka zajmuje powierzchnię 1,5 ha 

W ofercie szkółki można znaleźć 1000 taksonów bylin wieloletnich
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O organizacji pracy, modzie na hibiskusy oraz zwróceniu uwagi 
na potrzeby właścicieli balkonów i tarasów opowiada Katarzyna 

Łazucka-Cegłowska, właścicielka Szkółki Łazuccy

Brzoza źródłem zysku

Jak organizują Państwo pracę 
i produkcję, by sprawnie realizo-
wać zamówienia?

Pracujemy z klientami na zamó-
wieniach robionych jesienią i zimą, 
które realizujemy wiosną. Dzięki 
takiej strategii możemy dobrze za-
planować produkcję i przygotować 

pracę. Mimo że tegoroczna wiosna 
była fatalna, u nas cały czas pracy 
nie brakowało. Standaryzacja pracy 

Dzięki takiej strategii możemy 
dobrze zaplanować 

produkcję i przygotować 
pracę. Mimo że tegoroczna 

wiosna była fatalna, 
u nas cały czas pracy nie 

brakowało – mówi  Katarzyna 
Łazucka-Cegłowska, 

właścicielka Szkółki Łazuccy

jest bardzo ważna w naszej branży. 
Wprowadzana właśnie na rynek 
nowa platforma Greenery to idealne 
narzędzie do sprzedaży roślin, w na-
szym przypadku zwłaszcza nadwy-
żek produkcji. Z pewnością będzie 
to substytut hurtowni. 

Jest Pani niezwykle zaangażowana 
w prowadzenie szkoleń. Jak duże 
mają one znaczenie w sprzedaży?

Podczas Wystawy „Zieleń to Życie” 
będę prowadziła szkolenie poświę-
cone ekspozycji, jak zorganizować 
miejsce sprzedaży, żeby osiągnąć 
lepsze rezultaty. Na Ukrainie mówi-
łam na temat sprzedaży i organizacji 
centrów ogrodniczych. Uważam, że 
naszą rolą jest szkolenie właścicieli 
centrów ogrodniczych na temat pie-
lęgnacji roślin, ich właściwej ekspo-
zycji. W moim punkcie detalicznym 
obserwuję, że sprzedaje się to, co jest 
dobrze zaprezentowane. Często eks-
perymentuję, przestawiam produk-
ty inaczej, żeby zwrócić na nie uwagę 
klientów i to zawsze działa.

Jakie rośliny w tym roku cieszą się 
dużą popularnością?

W tym roku dobrze sprzedają 
się hibiskusy, róże, trawy, modne 
są rośliny liściaste szczepione na 
pniu. W przypadku roślin szcze-
pionych ważna jest standaryzacja, 
wszystkie muszą być takiej samej 
wysokości i mieć tak samo przycięte 
korony, żeby dobrze prezentowały 
się w punkcie sprzedaży. Na balko-
ny i tarasy proponujemy m.in. mi-
niaturowe szczepione brzozy, które 
cieszą się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Uważam, że powinniśmy 
skupić się na potrzebach klientów 
mających balkony i tarasy, ponieważ 
z doświadczenia wiem, że oni uzu-
pełniają lub wymieniają rośliny co 
roku, podczas gdy właściciel ogrodu 
wybiera rośliny raz na kilka lat. 

Od lewej: Jarosław Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrodniczego", Katarzyna Łazucka-Cegłowska, 
właścicielka Szkółki Łazuccy i Agnieszka Idziak

Miniaturowe szczepione brzozy cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem
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O wprowadzeniu nowej linii podłoży pod marką KIK-MIXexpert, 
uruchomieniu platformy internetowej do składania zamówień oraz 

dotychczasowej ofercie opowiada Maciej Krajewski, dyrektor 
operacyjny w firmie KIK Ziemskie Produkty

Nowe produkty już wkrótce!

Jaki jest tegoroczny sezon dla fir-
my KIK Ziemskie Produkty?

Marzec w tym roku był dla nas 
wyjątkowo udany, mieliśmy o około 
100% więcej zamówień niż w ubie-
głym roku. W kwietniu sprzedaż za-
stopowała. Patrząc jednak całościo-
wo, mamy wzrost sprzedaży. Sezon 
oceniam jako udany. Odbieramy to 
jako konsekwencję naszych dzia-
łań marketingowych i przygotowań 
przedsezonowych.

Jakie są plany rozwoju oferty na 
ten rok?

Rozbudowujemy linię podłoży 
KIK-MIXexpert, które będą dedy-
kowane dla producentów roślin. Na 
początek zaproponujemy 3 standar-
dowe podłoża: do kwiatów, warzyw 
oraz do wysiewu, dostępne będą 

w opakowaniach 80 l. W większych 
opakowaniach 250 l i big-balach wpro-
wadzimy torfy i substraty specjalne, 
produkowane na zamówienie. Będą 
to podłoża oparte w większej czę-
ści na torfie. Linię KIK-MIXexpert 
zaprezentujemy podczas Wystawy 

„Zieleń to Życie”. Linia podłoży hob-
by KIK Krajewscy dalej przechodzi li-
fting opakowań, który jednocześnie 
podnosi standard worków. 

Na czym opiera się sukces firmy?
Konsekwentnie rozbudowujemy 

współpracę ze sklepami i centrami 
ogrodniczymi koncentrując główne 
wysiłki na aktualnych klientach. 
Jako rodzimy producent otoczony 
poważnymi konkurentami o dużych 
możliwościach, skupiamy wysiłki na 
kilku stałych elementach: efektowne 
opakowania, wyjątkowe receptura 
podłoża, skuteczne wsparcie sprze-
daży i szybkie dostawy. Staramy się 
jako jedni z pierwszych wprowadzać 
nowatorskie produkty m.in. Ziemię 
Bio do warzyw i pomidorów, która 
doskonale wypełniła lukę na ryn-
ku. Klienci, którzy sprzedają nasze 
podłoża, najczęściej też je sami sto-
sują, testują i mogą je polecać. Czę-
sto określani jesteśmy jako solidna 
firma. A pozytywne opinie dodają 
nam energii do działania. Moż-
liwości rozwoju otwiera nam dy-
wersyfikacja oferty i docieranie do 
nisz takich jak budowa ogrodów na 
stropach tzw. „zielonych dachów”, 
gdzie dostarczamy specjalne sub-
straty dachowe KIK-MIXroof. To 
dział, który dobrze się rozwija od 
około 17 lat. Poza sezonem wiosen-
nym zajmujemy się intensywnie 
pewnego rodzaju inżynierią glebo-
wą, dostarczając specjalne podłoża  
KIK-MIXcity do zieleni miejskiej np. 
do sadzenia dużych drzew. W tym 
roku uruchomiliśmy internetową 
platformę, która umożliwia klientom 
składanie zamówień. W tej chwili 
niewielu korzysta z tej opcji, ale pa-
trząc przyszłościowo, inwestujemy 
w nowe możliwości. 

Marzec w tym roku był dla nas 
wyjątkowo udany, mieliśmy 
o około 100% więcej zamówień 
niż w ubiegłym roku. W kwietniu 
sprzedaż zastopowała. Patrząc 
jednak całościowo, mamy wzrost 
sprzedaży – opowiada Maciej 
Krajewski, dyrektor operacyjny 
w firmie KIK Ziemskie Produkty

Agnieszka Idziak i Maciej Krajewski, dyrektor operacyjny w firmie KiK Ziemskie Produkty
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PICEA PUNGENS  
'HERMANN NAUE'

Wolno rosnąca odmiana świerka kłującego o krzacza-
stym, zaokrąglonym pokroju. Starsze egzemplarze mogą się 

wypiętrzać i przyjmować kształt szerokiego stożka. Igły szaro-
-niebieskie. Cechą charakterystyczną jest amarantowa barwa 
szyszek osadzonych na końcach pędów. Po wielu latach dora-
sta do ok. 1,5 m wysokości. Odmiana odporna na niskie tem-

peratury. Preferuje stanowiska słoneczne, gleby średnio żyzne, 
umiarkowanie wilgotne. Doskonała odmiana do małych 

ogrodów przydomowych.

A&M Kałuzińscy  
Szkółka Polskie Korzenie

Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek

www.kaluzinscy.pl

MISCANTHUS 
SACCHARIFLORUS – MISKANT 

CUKROWY
Wysoka trawa bardzo dobrze sprawdzająca się w pol-

skich warunkach klimatycznych. Ozdobna dzięki puszy-
stym, srebrzystym kwiatostanom i ładnemu jesiennemu 
przebarwieniu liści. Bardzo małe wymagania glebowe. 

Ze względu na ekspansywność polecana do dużych 
kompozycji.

Szkółki Żbikowskie
ul. Żbikowska 51, 05-800 Pruszków

www.hoser.pl

EPIMEDIUM GRANDIFLORUM 
‘PURPLE PIXIE’ – EPIMEDIUM 

WIELKOKWIATOWE
Doskonała bylina do cienistych miejsc w ogrodzie. Dorasta do 

0,3-0,5 m wys. Młode liście fioletowe, potem oliwkowo-brązowe. 
Kwiaty delikatne, fioletowo-różowe z białymi ostrogami masowo 
pojawiające się w maju. Stanowisko cieniste i półcieniste. Gleba 
żyzna, wilgotna. Polecana jako roślina okrywowa, do ogrodów 
przydomowych, parków, rabat bylinowych, do nasadzeń pod 

konarami drzew.

ACROCONA SZKÓŁKI DRZEW I KRZEWÓW 
OZDOBNYCH

ul. Wilanowska 1, 05-509 Józefosław

www.acrocona.pl

CLEMATIS ‘GUERNSEY 
CREAM’

Odmiana bardzo obficie kwitnąca od połowy 
maja do lipca i ponownie w końcu sierpnia. Kwiaty 

początkowo jasnożółte, później w miarę rozwijania się 
bielejące z zielonkawym pasem pośrodku. Kwiaty duże,  

śr. 12-15 cm. Polecana do uprawy przy kratach, tyczkach 
i innych podporach ogrodowych. Nadaje się do 

uprawy w pojemnikach.  

Szkółka Roślin Ozdobnych 
‘Clematisy’ M.K.J. Wędrowscy

ul. Sportowa 1a, 83-211 Kolincz

www.clematisy.pl

VACCINIUM CORYMBOSUM 
– BORÓWKA AMERYKAŃSKA 

‘PATRIOT’ 
Do niedawna nowość, obecnie na stałe znalazła się na li-
ście najbardziej poszukiwanych odmian borówki wysokiej. 

Krzewy 1,2-1,8 m, o pokroju wzniesionym. Jagody duże, spłasz-
czone i bardzo smaczne. Owoce zaczynają dojrzewać w 3 
dekadzie lipca. Odmiana toleruje wilgotniejsze i zimniejsze 

stanowiska, polecana na plantacje oraz do uprawy amator-
skiej. Odporność na mrozy do -40°C.

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Kusibab-Wyka

Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki

www.kusibab-wyka.pl

ECHINACEA 'DELICIOUS 
CANDY' – JEŻÓWKA 
'DELICIOUS CANDY' 

Bardzo duże kwiaty z pomponowym środkiem, w niezwy-
kle intensywnym, przykuwającym uwagę kolorze. Kwitnie 

wcześniej niż inne jeżówki i wygląda świeżo przez cały okres 
wegetacji. Kompaktowe rośliny mają bardzo ciemnozie-

lone liście, a kwiaty osadzone są na sztywnych łodygach. 
Wspaniała do bukietów. Atrakcyjna dla motyli i ptaków zi-

mową porą.

Gospodarstwo Specjalistyczne Panek
ul. Marii Dąbrowskiej 12; 05-800 Pruszków 5

www.e-panek.pl



Róża ‘ Sympathie’ została wy-
hodowana w 1964 r. w Niem-
czech przez słynną firmę 

Kordes Sohne i pomimo swojego 
ponad 50-letniego „stażu” na rynku 
wciąż jest jedną z podstawowych od-
mian pnących. Odmiana ta charak-
teryzuje się silnym wzrostem, osią-
gając ponad 3 m wysokości i 2,5 m  
rozpiętości. Krzewy są silnie rozga-
łęzione. W okresie lata i wczesnej je-
sieni pokryte mnóstwem kwiatów 
o bardzo intensywnym, krwisto-
czerwonym zabarwieniu. Kwiaty 
w pąkach mają szlachetny kształt 
przypominający róże wielkokwia-
towe. Zapach ich jest przyjemny, ale 
niezbyt intensywny. Po rozkwitnię-
ciu kwiaty osiągają do 10 cm śred-
nicy, są silnie wypełnione i szeroko 
otwarte. Liście odmiany ‘Sympathie’ 
są intensywnie zielone i błyszczące. 

i przemarznięte fragmenty oraz po-
zostałości kwiatów z poprzedniego 
sezonu wegetacyjnego. Ogólnie od-
miana ‘Sympathie’ zaliczana jest do 
róż o dużej zdrowotności i rzadko 
atakowana jest przez choroby. Ze 
szkodników na miejscach silnie na-
słonecznionych czasami problemem 
mogą być przędziorki, które zwal-
czamy stosując preparaty przędzior-
kobójcze – akarycydy i jak to u róż 
bywa – mszyce, które pojawiają się 
kilkukrotnie na roślinach w ciągu 
roku. Mszyce warto zwalczać prepa-
ratami owadobójczymi o szerszym 
spektrum działania, gdyż wówczas 
oprócz nich niszczymy inne gatun-
ki szkodników, które czasami mogą 
także występować na różach. 

 ‘Sympathie’ to róża pewna i nie-
zawodna, świetnie nadająca się do 
uprawy przy różnego rodzaju podpo-
rach – kratach, pergolach czy ogrodze-
niach. Szczególnie dobrym miejscem 
uprawy, eksponującym intensywne 
zabarwienie kwiatów są jasne ściany 
budynków. Róże to tzw. „pnącza pry-
mitywne”, które nie mają wykształco-
nych specjalnych zdolności czepiania 
się podpór – właściwie opierają się 
o podpory długimi pędami. Dlatego 
pędy roślin należy przymocowywać 
do podpór, zwracając jednocześnie 
uwagę na ich właściwe rozłożenie. 

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

Odmiana ‘Sympathie’ preferuje 
gleby żyźniejsze, gliniaste, o ustabili-
zowanej wilgotności oraz pH zbliżo-
nym do obojętnego. Stanowisko do 
uprawy powinno być słoneczne. Po-
nieważ najczęściej rozmnażana jest 
przez szczepienie (okulizację) dlate-
go czasami może wydawać odrosty, 
które należy usuwać (najlepiej jest je 
odrywać). Szczepiona na podkład-
ce Rosa canina – dzika róża – może 
wykazywać większą odporność na 
okresowe susze. Mrozoodporność 
tej odmiany róży pnącej jest sto-
sunkowo wysoka. Jednak podczas 
silnych mrozów pędy roślin mogą 
być uszkadzane. Dlatego na zimę 
lepiej jest je okryć stosując do tego 
celu maty słomiane lub specjalne 
materiały termoizolacyjne. Wio-
sną pędy wymagają lekkiego przy-
cięcia. Usuwamy wówczas chore 
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ROŚLINA MIESIĄCA POLECANA PRZEZ 
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH – 
Róża (Rosa) 'Sympathie'

Ta stara, ale ciągle jedna z najlepszych (a może najlepsza!) 
odmiana czerwonej pnącej róży łączy w sobie dwie cechy – 

jakość i szlachetność. Są one często rozbieżne, gdyż ta druga 
niekiedy idzie w parze ze spadkiem odporności czy rosnącymi 

wymaganiami uprawowymi. W przypadku odmiany ‘Sympathie’ 
jest dokładnie odwrotnie!

TEKST: dr Wiesław Szydło,  
wiceprezes ZSzP
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Już trzy razy z rzędu Genker Plantencentrum zostało uznane za belgijskie 
Centrum Ogrodnicze Roku. Po wizycie w nim nikt nie ma wątpliwości, że to 
był słuszny wybór. Osobliwe – na tle innych odnoszących sukcesy punktów 

sprzedaży detalicznej tego typu – jest jednak to, że aż 80% obrotów generują 
tu rośliny. W nazwie placówki, w drugim jej członie, znajduje się zresztą termin 

„centrum roślinne”, który jednoznacznie opisuje charakter miejsca. Właściciele 
są wierni swojej strategii. Jakby na przekór globalnym trendom, które każą 
czerpać coraz większe zyski z nieroślinnych towarów lub usług: akcesoriów, 

mebli, prezentów, żywności, prowadzenia restauracji... 

TEKST I ZDJĘCIA: ALICJA CECOT

Najlepsi w Belgii
Fo
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Z PASJI DO ROŚLIN
Centrum znajduje się w miejsco-

wości Genk – od której pochodzi 
jego nazwa – w północno-wschod-
nim zakątku Belgii, w prowincji 

Aż 80% obrotu generują tu rośliny

Sophie i jej tata Bart Himmeleers – właściciele Genker Plantencentrum

Limburgia (przekraczającej grani-
cę kraju i rozciągającej się ku połu-
dniu Holandii). Istnieje od 1993 r. 
Założył je i do dziś prowadzi Bart 
Himmeleers, którego prawą ręką 
jest teraz  jego córka Sophie.

U podstaw obecnego sukcesu 
rodzinnej firmy leży pasja jej wła-
ściciela – miłość do roślin, którą 
odziedziczył po dziadku i ojcu. Nic 
dziwnego, że w procesie edukacji 
wybrał szkołę ogrodniczą, która 
rozwinęła jego zainteresowania. 
I tak zaczął „produkować” własne 
rośliny koło domu, osiągając dobre 
wyniki, które zachęcały go do kolej-
nych prób, z kolejnymi gatunkami 
i zwiększania skali tych hobbystycz-
nych upraw. – Trzeba było wreszcie 
coś z tym zrobić – wspomiana Bart 
początki sprzedaży roślin, które 
oferował ludziom z okolicy. Stop-
niowo rozwijał ten „przydomowy 
biznes”, jednocześnie pracując na 
etacie w firmie z branży samocho-
dowej. Wreszcie – po odbyciu obo-
wiązkowej służby wojskowej – zde-
cydował się postawić na sprzedaż 
roślin i temu poświęcić resztę życia.  

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
Dziś Himmeleersowie oferują 

około 4400 gatunków oraz odmian 
roślin i, jak informują, jest to najbo-
gatszy asortyment, gdy wziąć pod 
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Hortensje należą do grupy modnych produktów – są więc 
eksponowane adekwatnie do ich popularności

uwagę centra ogrodnicze w ca-
łym Beneluksie. 

Są to produkty z różnych grup 
– w większości ozdobne, ale tak-
że użytkowe – przeważnie w po-
jemnikach (wyjątkiem są krzewy 
żywopłotowe jesienią – od wrze-
śnia i wczesną wiosną – do mar-
ca włącznie, kiedy to dostępne są 
ich tańsze okazy, z zabalotowa-
ną bryłą korzeniową). W Belgii, 
pomimo powszechnych w całej 
Europie kłopotów z groźnymi 
chorobami i szkodnikami, szcze-
gólną pozycję wśród krzewów – 
także żywopłotowych – zajmuje 
bukszpan, któremu poświęcono 
osobny dział w centrum roślin-
nym w Genk. 

Wiosną dominują gatunki bal-
konowo-rabatowe. Co ciekawe, 
najpopularniejsza roślina z tej 
grupy, pelargonia – w donicz-
kach 10,5-centymetrowych – 
oferowana jest przez cały sezon 
jej sprzedaży w cenie zaledwie 
0,99 € za szt. Służy ona bowiem 
jako „przynęta” (teaser), do któ-
rej, zachęcony tanimi zakupa-
mi klient dołączy inne produk-
ty. Himmeleers proponuje aż  
25 odmian pelargonii. 

Bogaty jest asortyment by-
lin. W dziale z nimi znajdują się 
punkty informacyjne z wypi-
sanymi nazwami poszczegól-
nych gatunków – po łacinie i po 
flamandzku. – Posługujemy się 
łacińskimi nazwami, gdyż są 

prawidłowe i uniwersalne, co ma 
szczególne znaczenie w sklepie, 
do którego przyjeżdżają klienci 
z różnych krajów: Belgii (więk-
szość), Holandii (10%), Niemiec, 
Francji – tłumaczy Sophie, któ-
ra jest przekonana, że w cen-
trum ogrodniczym powinno się 
trwać przy tradycyjnej, fachowej 
nomenklaturze.    

MODNE PRODUKTY
Ostatnio szczególną uwagę 

zwracają: hortensje, trawy, rośli-
ny o jadalnych owocach, np. tru-
skawki czy warzywa na parapety, 
balkony i tarasy. 

Drzewa owocowe do ogrodów 
przydomowych także cieszą się 
rosnącym zainteresowaniem. 
W Genker Plantencentrum w dzia-
le z tymi produktami znajduje się 
czytelna tabela, która pozwala do-
bierać zapylacze dla wybranych 
odmian, a w efekcie umożliwia 
konsumentom uzyskanie owoców.

Są też mody związane z porą 
roku. Na przykład, jak informu-
je Sophie, latem zwiększa się po-
pyt na niektóre drzewa ozdobne, 
gdyż ludzie potrzebują cienia i go 
„kupują” pod wpływem impulsu.

„POKAŻ MI  
SWOJE RÓŻE...”

Dział z różami, który jest uzna-
wany za probierz ogólnej jakości 
roślin i poziomu ich prezentacji 
w danym punkcie sprzedaży, 
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wygląda bardzo dobrze. – Pokaż 
mi swoje róże, a powiem ci, jakie 
jest twoje centrum – cytuje zna-
ne w branży powiedzonko Sophie, 
szczycąc się jakością „królowych 
kwiatów” w Genker Plantencen-
trum. Rośliny są ustabilizowane 
metalowymi kratkami i automa-
tycznie nawadniane.

ŁATWOŚĆ ZAKUPÓW  
Wszystkie rośliny są opatrzone 

etykietami ze zdjęciem i najważniej-
szymi informacjami uprawowymi. 

Całość jest zaaranżowana w czy-
telny dla kupujących sposób, z różny-
mi kolorami przyporządkowanymi 
poszczególnym działom i punktami 
informacyjnymi, które ułatwiają 
znalezienie poszukiwanego towa-
ru. Dodatkowo sprzedawcy posia-
dają wydrukowane kolorowe mapki 
z planem centrum, na których za-
znaczają miejsca, gdzie znajdują się 
produkty interesujące klientów, czy 
też robią inne pomocne im notatki. 

Sprzedawców łatwo zauważyć, 
gdyż ubrani są na żółto – dotyczy 
to osób zatrudnionych na stałe, 
z większym doświadczeniem, któ-
rych jest 24. Natomiast sezonowa 
obsługa (46 pracowników, w tym 
studenci) wyróżnia się niebieski-
mi uniformami. 

Klienci mają do dyspozycji 
wózki (w trzech rozmiarach) na 
gumowych kołach, służące do 

transportu wybranych roślin 
i innych produktów na terenie 
punktu sprzedaży. Do mniej-
szych zakupów wykorzystywane 
są natomiast koszyki na kółkach.

Na terenie centrum, które zajmuje 
w sumie 20 tys. m², rozmieszczono 
drewniane ławki, by kupujący mo-
gli odpocząć, zrelaksować się. Są też 
zakątki dla dzieci, pełniące funk-
cję „placów zabaw”. Przewidziano 
wszelkie przystosowania dla osób 
niepełnosprawnych, poruszających 
się na wózkach. Nie ma natomiast 
kawiarni ani tym bardziej restaura-
cji; zamontowano jednak automaty 
z napojami i przekąskami. 

W sąsiedztwie znajdują się 3 duże 
parkingi – w sumie na 600 samo-
chodów. Miejsca te wypełniają się 
całkowicie w weekendy, zwłaszcza 
w okresie nasilonego handlu wio-
sennego, którego szczyt przypada 
na przełomie kwietnia i maja. 

WIOSNA VERSUS ZIMA 
Jak podają właściciele, w ciągu 

dwóch najważniejszych dla nich 
miesięcy uzyskują 65-70% cało-
rocznych dochodów. To więcej niż 
w typowym centrum ogrodniczym, 
które stawia nie tylko na rośliny 
i podstawowe akcesoria. W sezonie 
pracuje się w Genk 6 dni w tygodniu, 
od godz. 9:00 do 18:00, przy czym 
dniem wolnym od handlu nie jest 
niedziela, lecz wtorek.

Co 2 tygodnie urządza się pro-
mocje i obniżki cen wybranych 
towarów. Dodatkowo kupujący je 
klient, może wziąć udział w lote-
rii – wypełnić kupon, by wygrać 
100 € na kolejne zakupy w Genker 
Plantencentrum. Aby wiosną oraz 
latem jak najlepiej zarobić i mieć 
rezerwę na „chude” miesiące roku, 
Himmeleersowie reklamują swoje 
centrum przede wszystkim w prasie 
drukowanej: lokalnych gazetach, 
specjalistycznych czasopismach 
ogrodniczych, ale także w Interne-
cie (przez 3 miesiące). Tegoroczny 
sezon określają jako bardzo uda-
ny, ale nie potrafią powiedzieć, na 
ile do takiego wyniku przyczyni-
ły się ogłoszenia, które zamieścili 
w wymienionych mediach. Pytani 
o profil klienta, informują, że ty-
powym kupującym (bądź decy-
dującym o zakupach) jest kobieta 
w wieku powyżej 35 lat.    

Co dwa tygodnie urządza się promocje i obniżki cen wybranych towarów

Dział z drzewkami owocowymi (w którym znajdują się tabele z zapylaczami dla oferowanych odmian)
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Bezpłatny wstęp
Zarejestruj się na stronie internetowej

tel: +31 (0)76-5977 984
info@grootgroenplus.nl

Jak podają, od 15 grudnia do  
1 lutego ich sklep jest zamknięty. 
Już jednak jesienią obroty dra-
stycznie spadają. 

POD DACHEM
Bart Himmeleers, który zaczy-

nał przygodę z handlem ogrodni-
czym od skromnej „przydomowej” 
produkcji niewielu roślin, 5 lat 
temu rozbudował swoje obecne, 
dwuhektarowe centrum ogrodni-
cze i je unowocześnił. Postawiono 
m.in. kryty szkłem, kilkunawo-
wy obiekt firmy Deforche, o po-
wierzchni 2 tys. m². Eksponuje się 
tam głównie rośliny doniczkowe 
do dekoracji wnętrz oraz więk-
szość tzw. akcesoriów (doniczki 
itp). W osobnym, odnowionym 
w 2012 r. budynku (500 m²) znaj-
dują się kasy i wyjście. 

Wprowadzono zarazem roz-
wiązania przyjazne środowi-
sku, np. racjonalną gospodar-
kę wodą. Otóż zainstalowano  
10 zbiorników, po 20 tys. litrów 

każdy, w których gromadzi się 
deszczówkę, służącą następnie 
do podlewania roślin. Do trans-
portu wewnątrznego używa się 
zaś elektrycznych pojazdów, któ-
re nie zanieczyszczają powietrza 
i są ciche.  

JAKOŚĆ, CZYLI 
PRECYZYJNY DOBÓR 
DOSTAWCÓW

– Liczy się nie tylko szeroki 
wybór roślin, które sprzedajemy, 
ale także ich jakość – podkreśla 
Bart. – Precycyjnie dobieramy 
więc kontrahentów – dodaje. 
Znakomitą większość roślin ku-
puje się bezpośrednio od wybra-
nych producentów – 30% od tych 
rodzimych, 60% od Holendrów, 
5% od Niemców, a pozostałe 5% 
od Włochów i Hiszpanów. Do-
stawy są częste – cotygodnio-
we, od wielu ogrodników, co 
nie ułatwia życia, ale pieczętuje 
specyfikę belgijskiego Centrum 
Ogrodniczego Roku. 

Kasy i wyjście znajdują się w osobnym obiekcie, o powierzchni 500 m2

Główny obiekt pod dachem zajmuje 2000 m2
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Dostępne na rynku pod-
krzesywarki można po-
dzielić na dwie grupy 

– te skierowane do profesjonali-
stów oraz dedykowane na rynek 
hobby. W sprzedaży sprzętu dla 
profesjonalnych firm zajmujących 
się usługami leśnymi i pielęgnacją 
drzew dominują dwaj najmocniej-
si producenci na rynku profi – Hu-
sqvarna i Stihl. Pozostała część 
tortu do podziału jest niewiel-
ka, bo dla właścicieli prywatnych 
ogrodów podkrzesywarka nie jest 
już podstawowym sprzętem.  

– Podkrzesywarki są od wie-
lu lat w naszej ofercie, ale popyt 
na te urządzenia nie jest duży – 
sprzedają się głównie przez Inter-
net – mówi Marek Matusiewicz, 
właściciel Centrum Ogrodniczego 
Agro w Jeleniej Górze. – Barierą 
dla rozwoju tej kategorii na pew-
no nie jest cena, bo są to produk-
ty stosunkowo tanie, ale raczej 
brak wiedzy konsumentów. Czę-
sto nasi klienci nie wiedzą nawet 
do czego takie urządzenie służy, 
a prace pielęgnacyjne na wysoko-
ściach wykonują zwykle używając 
drabiny. Aby znacząco zwiększyła 
się sprzedaż tych produktów, po-
trzebny byłby większy nacisk na 
ich promocję w mediach – dodaje. 

Na rynku można jednak zauwa-
żyć wzrost zainteresowania pod-
krzesywarkami akumulatorowy-
mi, które zyskują na popularności 
kosztem urządzeń spalinowych, 
a niektórzy producenci odnoto-
wują satysfakcjonujące wzrosty 
sprzedaży. – W ofercie Al-Ko Kober 
można znaleźć podkrzesywarkę 
akumulatorową, pracującą na tej 
samej bazie co sekator na wysię-
gniku. Podkrzesywarka jest także 
dostępna w ramach wielofunk-
cyjnego urządzenia spalinowe-
go. Popyt na te maszyny jest co 

Pilarki na wysięgniku to niszowy asortyment w ofercie 
producentów i dystrybutorów sprzętu do pielęgnacji ogrodów. 

Wśród urządzeń dla profesjonalistów popyt jest stabilny, ale 
na rynku hobby są to produkty ciągle mało znane. Niektórzy 

producenci odnotowują jednak znaczący wzrost zainteresowania 
sprzętem akumulatorowym 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Podkrzesywarki 
w niszy 
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roku coraz większy – są one wła-
ściwie niezbędne dla właścicieli 
8- 10-letnich ogrodów. W takich 
ogrodach gałęzi wyższych drzew 
nie da się już sięgnąć sekatorem, 
a alternatywą dla zakupu pod-
krzesywarki jest operowanie pi-
larką na drabinie, co zwłaszcza 
w ogrodzie na nierównym tere-
nie jest nie tylko niewygodne, ale 
też niebezpieczne – mówi Marcin 
Liszyński, prezes zarządu firmy 
Al-Ko Kober. – Podkrzesywarki 
to jeden z najlepiej sprzedających 
się produktów w ramach naszej 
gamy urządzeń akumulatorowych. 
W przyszłym sezonie poszerzy-
my ofertę Al-Ko o profesjonalną 
podkrzesywarkę akumulatoro-
wą z niezwykle wydajnym aku-
mulatorem o pojemności 7,5 Ah. 

Akumulator ten umieszczony bę-
dzie na wygodnych szelkach, po-
łączony z urządzeniem krótkim, 

elastycznym przewodem, co za-
pewni duży komfort użytkowa-
nia – dodaje. 

Fot. AL-KO
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Podkrzesywarki stanowią bardzo niewielką część asortymentu firm 
sprzedających sprzęt do pielęgnacji zieleni. – Dla producentów, którym 

zależy na kreowaniu marki o szerokiej i kompletnej ofercie,  
nie są to jednak produkty bez znaczenia – mówi Piotr Datkiewicz, manager 

produktu w firmie Victus-Emak

Większość podkrzesywarek trafia do rąk profesjonalnych odbiorców, 
a urządzenia akumulatorowe zyskują na popularności kosztem tych spalinowych. 

O sytuacji na rynku rozmawiamy z Pawłem Przywózkim, zajmującym się 
profesjonalną pielęgnacją zieleni w firmie Husqvarna

Wizerunkowe korzyści 

Narzędzia dla profesjonalistów 

Czy podkrzesywarki to ważny 
asortyment w ofercie firmy Vic-
tus-Emak? Jakie wyniki sprze-
dażowe osiągają Państwo w tej 
kategorii?

Podkrzesywarki są dla nas pro-
duktem, który uzupełnia naszą 
ofertę. Chcemy, aby Oleo-Mac był 
kojarzony przez odbiorców jako 
marka o szerokim i kompletnym 
asortymencie. Podkrzesywarki nie 
stanowią więc znacznego udzia-
łu w sprzedaży, ale są ważne dla 
wizerunku marki.

 Czy podkrzesywarki to asor-
tyment kupowany wyłącznie 
przez użytkowników profesjo-
nalnych, czy chętnie sięgają po 
nie także ogrodnicy hobbyści? 

Nasze podkrzesywarki kupowa-
ne są najczęściej przez profesjo-
nalistów, przede wszystkim przez 
sadowników oraz firmy zajmujące 
się utrzymaniem zieleni. 

Jakie są główne grupy klientów ku-
pujących podkrzesywarki?

Podkrzesywarki to asortyment 
kupowany przez zróżnicowane gro-
no odbiorców. 

Do najważniejszych grup klientów 
można zaliczyć firmy energetycz-
ne, wykorzystujące te urządzenia do 
podkrzesywania drzew w pasach linii 
energetycznych oraz prywatne firmy 
wykonujące te usługi na ich zlecenie. 

Podkrzesywarki kupują także wła-
ściciele zakładów usług leśnych oraz 
drogowcy – do pielęgnacji zieleni 

także wśród specjalistycznych firm 
zajmujących się pielęgnacją drzew. 

Jakie trendy handlowe można za-
obserwować na rynku w tej kate-
gorii produktów? 

Na rynku przeważają podkrzesy-
warki spalinowe z teleskopowymi wy-
sięgnikami zapewniające możliwość 
regulacji wysokości pracy. Większość 
silników to małe silniki dwusuwowe 
o pojemności 20-28 cm3 i mocach od 
0,8 KM do 2 KM. Ta moc wydaje się 
wystarczająca dla zadań, do których 
dedykowane są te maszyny. Coraz 
większe zaufanie wśród użytkowni-
ków budzą natomiast podkrzesywarki 
akumulatorowe, których parametry 
pracy mogą być porównywalne z ma-
szynami spalinowymi. 

wysokiej w pasach przydrożnych. 
Popyt na ten asortyment występuje 

Czym wyróżniają się Państwa 
produkty? 

W naszym asortymencie jest mo-
del profesjonalny PPX270 oraz pod-
krzesywarki, które są dodatkowym 
wyposażeniem naszych urządzeń 
wielofunkcyjnych. Dużą zaletą urzą-
dzenia PPX270 jest fakt, że opera-
torowi o średnim wzroście daje ono 
zasięg roboczy do 5 m. Dodatkowo, 
co bardzo ważne dla użytkowników, 
kąt okrzesywania jest regulowany w 5 
różnych pozycjach, znacznie popra-
wiając tym samym efektywność pracy.



Zapraszamy na Wystawę „Zieleń to Życie”
Hala H3, stoisko 168
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YATO 
AKUMULATOROWA OKRZESYWARKA NA WYSIĘGNIKU 
YATO YT-85120
Lekka i doskonale wyważona. Wąska obrotowa głowica tnąca pozwala na bezpieczne 
usunięcie nawet gęsto rosnących gałęzi. Łatwy w regulacji wysięgnik osiąga długość 
100-220 cm. Zespół napędowy został wyposażony w automatyczny system smarowania 
łańcucha. Zasilana akumulatorem 18 V, który pasuje również do innych elektronarzędzi 
ogrodowych YATO.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• akumulator Li-Ion: 18 V / 3 Ah
• długość prowadnicy: 20 cm, 8”
• prędkość łańcucha: 3,5 m/s
• łańcuch: 3/8”, 1,3 mm
• prowadnica i łańcuch: OREGON
• beznarzędziowe napinanie i wymiana 

łańcucha

• automatyczne smarowanie łańcucha
• regulacja ustawień głowicy:  

3 pozycje
• regulowany teleskopowo wysięgnik: 

100-220 cm
• waga (bez akumulatora): 3,4 kg

Sugerowana cena detaliczna: ok. 639 zł

www.toya24.pl

KRYSIAK
PILARKA ELEKTRYCZNA FAWORYT GTP 750
Pilarka elektryczna Faworyt GTP 750, potocznie nazywana również podkszesywarką, doskonale 
sprawdzi się przy przycinaniu konarów drzew, wysokich żywopłotów, niezawodna przy regulacji 
kształtu krzewów oraz koron drzewek ogrodowych. Dzięki praktycznemu teleskopowemu wy-
sięgnikowi o maksymalnej długości 270 cm w swobodny sposób pozwala dotrzeć do wyżej po-
łożonych gałęzi. Opcjonalnie można wybrać pracę bez wysięgnika. Komfort pracy z ważącą 
zaledwie 5 kg podkrzesywarką zwiększono dodając w zestawie pas nośny, którego zadaniem 
jest odciążenie kręgosłupa użytkownika. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• silnik: 750 W
• prowadnica: 25 cm
• hamulec bezpieczeństwa
• automatyczne smarowanie łańcucha 

• mechanizm szybkiego napinania łańcucha 
• prowadnica i łańcuch: Oregon
• regulowany kąt cięcia 
• możliwość pracy bez wysięgnika

Sugerowana cena detaliczna: ok. 378,80 zł

www.krysiak.pl

MAKITA
4-SUWOWA SPALINOWA OKRZESYWARKA 
Z WYSIĘGNIKIEM EY2650H25H
4-suwowa okrzesywarka spalinowa EY2650H25H pozwala na pielęgnację drzew 
z poziomu ziemi. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• długość prowadnicy: 30 cm
• zdolność cięcia: 25,5 cm 
• pojemność skokowa: 25,4 cm³
• regulowana długość wysięgnika 

(ok.): 2720~ 3920 mm

• automatyczne smarowanie 
łańcucha

• pompka zasysająca paliwo

Sugerowana cena detaliczna: ok. 2386 zł

www.makita.pl
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AL-KO
PODKRZESYWARKA CSA 36 LI
Podkszesywarka z przedłużeniem rury prowadzącej jako jeden z wielu elemen-
tów akumulatorowego urządzenia Multitool MT 36 Li z linii Energy Flex. Wysięgnik 
z zasadą działania piły łańcuchowej jest idealnym narzędziem do wygodnej pie-
lęgnacji drzew na dużej wysokości. Dzięki dodatkowemu przedłużeniu urządze-
niem tym można pracować na wysokości do 4 m. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• akumulator: litowo-jonowy
• czas pracy: 20 min
• czas ładowania: 90 min
• długość cięcia: 200 mm

• grubość cięcia: 100 mm
• wysokość robocza: do 4 m
• prędkość: 4,2 m/s

Sugerowana cena detaliczna: ok. 349 zł

www.al-ko.com/shop/pl/

VICTUS
OKRZESYWARKA OLEO-MAC PPX 271
Do okrzesywania na wysokości bez stosowania drabin lub środków mechanicznych. Teleskopo-
wy wysięgnik pozwala na zasięg do ok. 5 m. Głowica regulowana w 5 pozycjach od 0° do 90°.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• silnik: 27 cm³/1,3 KM
• prowadnica/łańcuch: 25 cm/3,8"x0.043"

• długość urządzenia: 2,6 m/3,8 teleskop 

Sugerowana cena detaliczna: ok. 3249 zł

www.victus.pl  



MAKITA DUR365URM2
Podkaszarka posiada technologię XPT – podwyższoną odporność na pył i wilgoć 
oraz bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC. Jest bardzo dobrze wyważona, po-
siada wygodny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym, kontrolki wska-
zujące stan naładowania akumulatorów, hamulec elektryczny oraz powolne, lewe 
obroty ostrza w celu samooczyszczenia. Dostarczana jest z dwoma akumulatorami 
BL1840 (18 V / 4,0 Ah) i ładowarką.

Makita
ul. Bestwińska 103, 43-346 Bielsko-Biała

www.makita.pl

AL-KO AKKU GS 3,7 LI MULTICUTTER – 
AKUMULATOROWE NOŻYCE DO KRZEWÓW I TRAWY

Akumulatorowe nożyce do krzewów i trawy: akumulator litowo-jonowy 3,7 V/ 1,45 Ah, czas 
ładowania 4 godz., czas pracy 45 min, długość prowadnicy do cięcia krzewów  

160 mm, szerokość pracy noża przy cięciu odrostów trawy 80 mm, noże ostrzone laserowo.

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

http://www.al-ko.com/pl

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 
WOLF-GARTEN 72V LI-ION POWER 55H

Nowe nożyce do żywopłotu WOLF-Garten perfekcyjnie leżą w dłoniach, 
dzięki ergonomicznej konstrukcji obudowy i wyposażeniu w regulację kąta 

pracy uchwytu. Precyzyjnie szlifowane ostrze o długości 55 cm umożliwia 
efektywne cięcie bez skrępowania przewodem zasilającym. Akumulator 

i ładowarka dostępne oddzielnie.

MTD Poland
 ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle

www.WOLF-Garten.pl

WERTYKULATOR FAWORYT PSW40
Doskonałe narzędzie do pielęgnacji trawnika. Noże wykonane z wytrzymałego 
metalu, co pomaga w pracach ogrodowych nawet przy zbitej glebie. Central-
na regulacja głębokości napowietrzania pozwala w prosty sposób dostosować 
urządzenie do gruntu i wymagań użytkownika. Solidna obudowa sprawia, iż 
wertykulator jest wyjątkowo wytrzymały i odporny na uszkodzenia. Opcjonal-
nie można dokupić do tego modelu wałek aeratora, który w znacznym stopniu 
zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Krysiak
Baranowo ul. Rolna 6, 62-081 Przeźmierowo

www.krysiak.pl
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Gryzonie zaczynają szu-
kać cieplejszych obsza-
rów w okresie jesienno- 

-zimowym – dlatego tuż przed 
nim trzeba przygotować ciekawą 
i szeroką ofertę w centrum ogrod-
niczym. Sprzedaż środków do 
zwalczania gryzoni w dużej mie-
rze zależy jednak od warunków 
atmosferycznych, bo im zimniej 

na zewnątrz, tym lepsze wyniki 
sprzedażowe rodentycydów. Co 
jeszcze wpływa na rotację tych 
produktów? Potencjał rozwoju 
w kategorii rodentycydów wciąż 
jest spory, dzięki sprzyjającym 
„okolicznościom”. – Wzrost ilości 
odpadów, coraz więcej wyrzucanej 
żywności oraz brak naturalnych 
wrogów gryzoni tworzą idealne 

warunki życia dla myszy i szczu-
rów. Dlatego zapotrzebowanie na 
produkty gryzoniobójcze wzrasta 
co roku – mówi Adrian Melano-
wicz, dyrektor zarządzający w fir-
mie Unichem. Gryzoniom mogą 
też sprzyjać… unijne przepisy. – 
Regulacje promujące ekologiczne 
rozwiązania sprawiają, że wiele 
przewodów jest produkowanych 
już nie tylko z substancji che-
micznych, ale zawierają także do-
mieszkę soi czy kukurydzy. A to 
sprawia, że stają się łakomym ką-
skiem dla gryzoni – mówi Robert 
Damsz, właściciel firmy Glotox. 

SZEROKA OFERTA 
Odstraszacze zasilane ener-

gią słoneczną, pułapki, pasty, 
płyny, kostki, karmniki, stacje 

Wzrost ilości odpadów, coraz więcej wyrzucanej żywności, brak 
naturalnych wrogów, a nawet unijne dyrektywy – wszystko sprzyja dziś 

gryzoniom. Czy podobna sielanka jest także udziałem producentów 
preparatów do ich zwalczania? 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Raj dla gryzoni 
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deratyzacyjne – na rynku do-
stępna jest szeroka oferta pro-
duktów na gryzonie. Które 
z nich cieszą się szczególnym 
zainteresowaniem klientów? 
– Są to różne postaci trutek 
na myszy i szczury. Produkty 
mechaniczne, takie jak łapki, 
nadal są bardzo popularne, 
ale zdecydowanie mniej niż 
preparaty typu granulat czy 
ziarno – mówi Sabina Jasiukie-
wicz, menedżer ds. marketin-
gu w firmie Bros. – Największą 
popularnością wśród naszych 
klientów cieszą się preparaty 
w postaci granulatu, ze wzglę-
du na niską cenę i łatwość do-
zowania – mówi Anna Struk, 
specjalista ds. rozwoju produk-
tu w firmie Tamark. 

Zdaniem niektórych produ-
centów najlepszym środkiem 
gryzoniobójczym jest jednak 
pasta. – Środki gryzoniobój-
cze występują w różnych for-
mulacjach oraz zawierają różne 
substancje czynne z przezna-
czeniem do określonych celów 
oraz potrzeb. Najwyższej kla-
sy przynęta to bromadiolon 
w formie pasty – najlepszy śro-
dek gryzoniobójczy na myszy 
oraz szczury. Bromadiolon jest 
najbardziej powszechną sub-
stancją czynną, którą stosuje 
się w środkach gryzoniobój-
czych na całym świecie. Forma 

przynęty w postaci pasty jest 
natomiast najbardziej atrak-
cyjna dla gryzoni w standar-
dowych warunkach klima-
tycznych. Są również środki 
gryzoniobójcze dostosowane 
do warunków klimatycznych 
– np. na obszarach wilgotnych 
umieszcza się kostkę woskową, 
zawierającą parafinę. Przynęty 
są tworzone tak, aby zostały 
wykorzystane w konkretnym 
celu oraz miejscu – wyjaśnia 
Adrian Melanowicz. – Przecięt-
ny klient nie wie jednak, która 
forma przynęty oraz substan-
cja czynna będzie najlepszym 
rozwiązaniem jego problemu. 
Wiedza pracowników sklepów 
jest w tym momencie najważ-
niejsza i to oni powinni po-
kierować klienta we właściwy 
sposób – dodaje. 

MARKA W CENIE
Jakie są zatem główne pre-

ferencje klientów dotyczące 
tej grupy produktów? – W tej 
kategorii asortymentowej nic 
nowego już raczej nie wymyśli-
my. Świadomi klienci chętnie 
kupują pastę i bloczki, wiedzą 
też, które produkty są niesku-
teczne przy dużej wilgoci i zda-
ją sobie sprawę np. z tego, że 
bloczek może zachować swo-
je właściwości nawet przez 
rok – wyjaśnia Robert Damsz. 

Największą popularnością wśród 
naszych klientów cieszą się preparaty 

w postaci granulatu, ze względu na 
niską cenę i łatwość dozowania – mówi 

Anna Struk, specjalista ds. rozwoju 
produktu w firmie Tamark
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– Wśród starszych klientów, ze 
względu na siłę przyzwyczajenia, 
popularne są ciągle ziarna i gra-
nulaty – dodaje. – Klient zwra-
ca największą uwagę na formę 

użytkową produktu – jest już przy-
zwyczajony do kupowania trutki 
pod daną postacią lub oczekuje 

jakiejś konkretnej funkcjonal-
ności – np. w przypadku kostki 
może to być odporność na deszcz 

Wzrost ilości odpadów, coraz 
więcej wyrzucanej żywności 

oraz brak naturalnych wrogów 
gryzoni tworzą idealne warunki 

życia dla myszy i szczurów. 
Dlatego zapotrzebowanie 

na produkty gryzoniobójcze 
wzrasta co roku – mówi 

Adrian Melanowicz, dyrektor 
zarządzający w firmie Unichem
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Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
„BEST-PEST” M. Świętosławska, J. Świętosławski Sp. J.

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

tel: 32 617-75-71

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności. Przed użyciem przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Normix 
250 g 

Rat Killer 
FORTE 
granulat
250 g

Rat Killer 
Perfekt 
kostka
200 g 

Rat Killer 
Perfekt 

pasta 
200 g 

Rat Killer 
Perfekt 
granulat
250 g 

SKUTECZNY SPOSÓB 

NA GRYZONIE

www.bestpest.com.pl

rok założenia 1981

przy stosowaniu na zewnątrz 
czy zminimalizowanie bała-
ganu związanego z jej wykła-
daniem – mówi Sabina Jasiu-
kiewicz. – Bardzo ważna dla 
konsumentów jest także mar-
ka produktu. Obecność gryzoni 
to duży problem, negatywnie 
wpływający na komfort życia 
klienta i jego rodziny, dlatego 
szuka on rozwiązań sprawdzo-
nych i pewnych, nie jest raczej 
skłonny do eksperymentowa-
nia z produktami nieznanych 
producentów. Istotne są też 
atrakcyjność i wygoda użyt-
kowa opakowania. Na rynku 
hobby zdecydowanie mniejsze 
znaczenie ma skład preparatu, 
bo klient najczęściej nie orien-
tuje się w cechach poszczegól-
nych substancji aktywnych, 
używanych do produkcji ro-
dentycydów – dodaje. – Choć 
nadal najlepiej sprzedają się 
standardowe środki takie jak 
granulaty, pasty, ziarno i kost-
ki, to część klientów zwraca co-
raz większą uwagę na bezpie-
czeństwo stosowania, dlatego 
wybierają produkty w postaci 

pułapek, gdzie kontakt z sub-
stancją czynną jest ograniczo-
ny – tłumaczy Anna Struk. 

PRAWO WYMUSZA 
ZMIANY

Jakie trendy handlowe moż-
na zaobserwować w tej kate-
gorii? Czy producenci planują 
wprowadzenie do ofert nowo-
ści? – Rodentycydy to kategoria 
produktowa, w której nie ob-
serwuje się większych zmian 
wynikających z inicjatywy pro-
ducentów, natomiast często są 
one wymuszone przez zmie-
niające się przepisy prawne, 
które uważnie śledzimy i do-
stosowujemy do nich nasze 
produkty – wyjaśnia Sabina 
Jasiukiewicz. – Już za kilka 
miesięcy nastąpią zapowiada-
ne zmiany w przepisach praw-
nych, co prawdopodobnie spo-
woduje lekkie zamieszanie na 
tym rynku. Część dostawców 
już przygotowuje nową ofertę 
dostosowaną do nowych prze-
pisów. Zanim jednak prawo 
wejdzie w życie, a producen-
ci wypuszczą nowe produk-
ty na rynek, trudno określić 
kierunek zmian – mówi Anna 
Struk. – Dostosowując nasz 
asortyment do zmieniającego 
się prawa, staramy się zacho-
wać w ofercie najbardziej popu-
larne produkty w zmienionej 
formie. Równolegle będziemy 
wprowadzać także nowoczesne 
rozwiązania, które wpisują się 
w strategię firmy „zrówno-
ważonego rozwoju ogrodów”. 
Chcemy dostarczać produkty 
wysokiej jakości, o potwier-
dzonej skuteczności działania, 
zwracając szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo ludzi i środo-
wiska – dodaje. 
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Sezon na sprzedaż choinek 
zbliża się wielkimi kroka-
mi. Lada moment ruszy 

zatowarowanie, a część plantacji 
zaprosi potencjalnych klientów 
na prezentacje asortymentowe. 
W sierpniu zaczynają się rozmo-
wy z największymi odbiorcami 
na temat kontraktacji drzewek. 
Te opatrzone metką przyszłego 
właściciela pozostają w ziemi co 
najmniej do połowy listopada. 
Potem cały zapas trafia do klien-
tów hurtowych i  na eksport. 

Mniejsi klienci zaczynają zama-
wiać drzewka najczęściej w paź-
dzierniku. Przełom listopada 
i grudnia to czas realizacji wcze-
śniejszych zamówień. Detalicz-
na sprzedaż choinek odbywa się 
w ciągu dwóch tygodni przed 
świętami Bożego Narodzenia. 

WYBIERZ DRZEWKA 
PREMIUM

Przed Bożym Narodzeniem cho-
inki są sprzedawane praktycznie 
wszędzie. Dlaczego zatem centra 

ogrodnicze powinny wziąć udział 
w tym wyścigu? Bo to asortyment, 
na którym można naprawdę dobrze 
zarobić, trzeba jednak umiejętnie 
wybrać materiał. – Coraz częściej 
klienci wolą zaopatrywać się w lep-
sze jakościowo choinki, za które 
trzeba więcej zapłacić. Nie można 
się bać i myśleć za klienta. Warto 
pozbyć się lęków i przeświadczenia, 
że droższa choinka nie znajdzie na-
bywcy. Święta to czas szczególny, 
klienci mniejszą uwagę zwracają na 
wydatki, pragną stworzyć w domu 
wspaniałą atmosferę – i to właśnie 
im sprzedajemy: pewnego rodzaju 

Centra ogrodnicze na zachodzie Europy są niekwestionowanym liderem 
w sprzedaży choinek bożonarodzeniowych. To kategoria, na której 

można dużo zarobić w sezonie zimowym. Ostatnim trendem jest jodła 
w doniczce. Jak zamawiać towar, kiedy i u kogo, żeby jakość drzewek 

była bezkonkurencyjna?

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Jak zarabiać 
na choinkach?
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marzenie o świątecznej atmosferze. Dlatego 
tak ważne jest zadbanie o każdy szczegół, by 
zakup choinki stał się prawdziwym i niepo-
wtarzalnym przeżyciem, a naprawdę warto. 
Na zachodzie to właśnie centra ogrodnicze są 
głównym kanałem sprzedaży drzewek bożona-
rodzeniowych – zauważa Artur Łuczak, kon-
sultant sprzedaży w firmie Green Product A/S.

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH
Zanim żywe choinki trafią do sprzedaży, 

drzewka poddawane są licznym zabiegom 
pielęgnacyjnym. Wszystko po to, by zyskały 
regularny, stożkowaty kształt, gęstą strukturę 
i grube igły o intensywnym zielonym kolorze. 
– W prowadzeniu choinek najważniejszy jest 
czas, synchronizacja odpowiedniego momentu 
rozwoju drzewka z wykonywaniem potrzeb-
nych działań we właściwy sposób. Zdarza się, 
że którąś z czynności trzeba powtórzyć i tu 
znów czas gra kluczową rolę. Zbyt późne lub 
nieprawidłowe przycięcie nie da pożądanej 
formy, brak nawozu lub niewłaściwa propor-
cja składu odbierze kolor, zbyt wielki przyrost 
roczny obniży klasę choinki, a spóźnienie 
z opryskiem najczęściej skutkuje utratą drzew. 
Zatem dla uzyskania efektownego materiału 
należy pielęgnować choinki w zasadzie przez 
cały rok i we właściwej chwili przeprowadzać 
stosowne zabiegi pielęgnacyjne – mówi Bar-
bara Wilk, p.o. menedżera Nordpol Trees. – 
Wybierając drzewka, warto pojechać na plan-
tację i sprawdzić jak wygląda kultura uprawy. 
Na miejscu poza tym, co można zobaczyć 

własnym okiem, zalecam mikroskop, który 
ujawni np. czy na igłach są roztocza. Ich wy-
stąpienie w krótkim czasie doprowadzi do 
zbrązowienia igieł – doradza Barbara Wilk.

JODŁA KAUKASKA W DONICY
W ofercie centrów ogrodniczych powinny 

pojawić się: pachnący świerk kłujący (Picea pun-
gens), ekskluzywna jodła kaukaska (Abies nord-
manniana) oraz tradycyjny świerk pospolity  
(Picea abies). Od kilku sezonów z ciętych cho-
inek największym powodzeniem cieszą się 
drzewka o wysokości 200-230 cm i zwartym 
pokroju. Z roślin w pojemniku natomiast 
najczęściej są wybierane choinki o wyso-
kości 120-180 cm. Spośród całego asorty-
mentu największą popularnością cieszy się 
świerk w pojemniku, co spowodowane jest 
łatwością jego ustawienia oraz możliwością 
wysadzenia wiosną do gruntu. Konsumenc-
kie gusta ulegają zmianom. – Obserwujemy, 
że klienci coraz częściej kupują dwie choin-
ki. Najwięcej sprzedajemy jodły kaukaskiej, 
następny w kolejności jest świerk srebrny. 
Z naszych statystyk sprzedaży wniosku-
jemy, że coraz częściej nabywcy kupują do 
domu, jedną dużą i okazałą choinkę, która 
stoi w salonie, a drugą mniejszą, najczęściej 
w donicy, którą wstawiają do pokoju dziec-
ka lub holu. Modna jest jodła w doniczce. 
Z mniejszych choinek bardzo popularna na 
zachodzie, zwłaszcza w Niemczech, Belgii 
i Francji jest odmiana świerku ‘Conica’ – in-
formuje Artur Łuczak. 



Nawozy jesienne to grupa produktów, która cały czas się rozwija. 
Miłośnicy zieleni kupują już nie tylko nawozy jesienne do trawników, 

iglaków czy uniwersalne, ale coraz częściej także płynne do roślin 
domowych. Producenci i detaliści podkreślają, że wciąż kluczowa dla 

rozwoju tego segmentu jest edukacja klientów

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Potencjał jesieni

Konkurencja w segmencie 
nawozów jesiennych jest 
coraz większa, jednak nie 

tak duża jak w przypadku wio-
sennych, ponieważ wciąż jeszcze 

nie wszyscy producenci mają te 
produkty w swojej ofercie. 

Sprzedaż nawozów jesiennych lub 
– jak obecnie coraz częściej się mówi –   
jesienno-wczesnowiosennych to 

jeden ze sposobów na przedłuże-
nie sezonu. Choć jeszcze kilka lat 
temu popyt na te produkty był 
niewielki, obecnie zajmują one 
coraz więcej miejsca w wolumenie 
sprzedaży. – Kategoria nawozów 
jesiennych ciągle się rozwija i ma 
spory wpływ na sprzedaż roczną – 
mówi Marcin Kroczek, regionalny 
kierownik sprzedaży Grupy INCO. 

Producenci i detaliści zgodnie 
podkreślają, że aby zwiększyć sprze-
daż nawozów jesiennych, konieczna 
jest edukacja klientów. Najczęściej 
bowiem konsumenci myślą o na-
wożeniu roślin w czasie ścisłego 
sezonu, zapominając o jesieni. Ni-
ska jest też świadomość potrzeby 
nawożenia roślin wczesną wiosną, 
jeszcze zanim rozpoczną one we-
getację, a nawozy jesienne dosko-
nale się do tego nadają. – Nawo-
zy jesienne to grupa produktów, 
która wymaga jeszcze dużych na-
kładów pracy i budowania świa-
domości. Klienci wiedzą, że są ta-
kie produkty w ofercie, ale bardzo 
często uważają, że ich stosowanie 
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Producenci i detaliści zgodnie podkreślają, że aby 
zwiększyć sprzedaż nawozów jesiennych, konieczna 

jest edukacja klientów. Najczęściej bowiem 
konsumenci myślą o nawożeniu roślin w czasie 

ścisłego sezonu, zapominając o jesieni
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nie jest potrzebne – komentuje 
Jolanta Łucka, właścicielka Pod-
krakowskiego Centrum Ogrod-
niczego Łuccy.

JAK ZORGANIZOWAĆ 
PÓŁKĘ?

Oferta nawozów jesiennych 
jest węższa niż wiosennych. Do 
trawników, do roślin iglastych 

i uniwersalny to główne nawo-
zy w tej ofercie. – Obserwujemy, 
że konsumenci coraz częściej, 
oprócz nawozów typowo jesien-
nych, kupują produkty, których 
celem jest nie tylko odżywienie 
roślin, ale również odpowiednie 
ukształtowanie struktury gleby 
w okresie jesieni, co gwarantuje 
prawidłowy rozwój korzeni ro-
ślin i poprawę żyzności. Dlatego 
w okresie jesiennym zauważamy 
coraz większe zainteresowanie 
naszymi obornikami, kompo-
stem granulowanym, czy Floro-
vitem pro natura. Coraz częściej 
konsumenci wybierają również 
nawozy jesienne płynne do ro-
ślin domowych. Tu znaczenie 
ma m.in. ograniczony dostęp 
światła słonecznego czy pogor-
szenie wilgotności powietrza. To 
też świadczy o wzroście świado-
mości konsumentów – informuje 
Marcin Kroczek. 

Kategoria nawozów jesiennych ciągle się 
rozwija i ma spory wpływ na sprzedaż roczną 
– mówi Marcin Kroczek, regionalny kierownik 
sprzedaży Grupy INCO



O ofercie nawozów jesiennych, prognozach sprzedaży i tegorocznym sezonie 
opowiada Bogusz Downar-Zapolski, marketing manager w firmie Vila

Rosnące zapotrzebowanie na produkty specjalistyczne i większa świadomość 
konieczności stosowania nawozów jesiennych przekładają się na wzrost 

kategorii. To z kolei może w przyszłości generować potrzebę poszerzenia tej linii 
– mówi Sabina Jasiukiewicz, marketing manager w firmie Bros

Kategoria warta zachodu

Kategoria z potencjałem

Jak firma Vila ocenia poprzedni 
sezon sprzedaży nawozów jesien-
nych i jak zapowiada się tego-
roczny? Ile procent w sprzedaży 
nawozów zajmują te jesienne?

Poprzedni sezon jesienny nale-
żał do udanych – zwiększyliśmy 

Jak kształtuje się sprzedaż na-
wozów jesiennych? Jak ocenia 
Pani sezon 2016 i jakie są pro-
gnozy na tegoroczny? 

Z roku na rok obserwujemy syste-
matyczny wzrost w tej kategorii. Widać 
rosnące zainteresowanie konsumen-
tów linią nawozów jesiennych, a ich 
sprzedaż sukcesywnie rośnie. Może 
to wynikać z rosnącej wiedzy na temat 
konieczności przystosowania roślin do 
wymagań sezonu jesienno-zimowego, 
w szczególności uzupełnienia niedobo-
rów podłoża po intensywnym i obcią-
żającym dla roślin okresie wiosenno-
-letnim. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
zeszłoroczne wyniki sprzedaży i fakt, 
że sezon nawozowy zaczął się stosun-
kowo późno, jesteśmy bardzo dobrej 
myśli co do sprzedaży tej kategorii.

 
Czy można wskazać skuteczne 
metody promocji nawozów je-
siennych w punkcie sprzedaży? 

Jednym z ważniejszych elementów 
przy promowaniu nawozów w punkcie 
sprzedaży jest ich odpowiednia eks-
pozycja, ponieważ jeszcze nie wszy-
scy klienci są świadomi ich istnienia, 
nie mówiąc już o potrzebie stosowa-
nia takich preparatów. Dla tych osób 
bodźcem do zakupu będzie dopiero 

natknięcie się na ten produkt w sklepie 
lub jego polecenie przez sprzedawcę. 

Jaki wpływ na wynik sprzedaży 
ma posiadanie w ofercie nawo-
zów jesiennych?

Udział nawozów jesiennych w wy-
niku marki BIOPON nie jest bar-
dzo duży, ale dzięki ich obecności 
w asortymencie, nasza oferta jest 
bardziej kompleksowa. Proponuje-
my 3 rodzaje nawozów jesiennych, 
które sprzedają się na podobnym 
poziomie.

 
Jakie wyzwania stoją przed tą 
kategorią produktów i jakie pro-
gnozy rozwoju można dla niej 
wysnuć? 

Rosnące zapotrzebowanie na 
produkty specjalistyczne i większa 
świadomość konieczności stoso-
wania nawozów jesiennych prze-
kładają się na wzrost kategorii. To 
z kolei może w przyszłości genero-
wać potrzebę poszerzenia tej linii. 
Jedno jest pewne – klienci wiedzą 
z każdym rokiem coraz więcej i my-
ślę, że prognozy są jak najbardziej 
pozytywne. 
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sprzedaż o ponad 20%, jednakże 
w stosunku do nawozów wiosen-
nych i tak było to ok. 10%. W tym 
roku zakładamy kolejny wzrost 
sprzedaży nawozów jesiennych. Aby 
osiągnąć ten cel, zaproponujemy 
nawozy w nowych opakowaniach 

o wadze 25 kg. Będą to trzy pod-
stawowe nawozy jesienne: do traw-
ników, do roślin iglastych oraz na-
wóz uniwersalny. 

Mówi się dużo o tym, że pod ką-
tem sprzedaży sezon wiosenny nie 
należał do udanych. Czy oferta 
nawozów jesiennych może oka-
zać się pomocna w odrobieniu 
ewentualnych strat?



R E K L A M A  

Pogoda rzeczywiście w tym sezonie 
nie sprzyjała producentom nawozów, 
ale faktyczne tego efekty będą do-
brze widoczne przy kontraktowaniu 
nowych zamówień na rok 2018. Jed-
nakże sprzedaż nawozów jesiennych 
przy dość niskim ich udziale w cało-
ści nie wpłynie istotnie na ostateczny 
wynik finansowy. 

Co można zrobić, aby promo-
wać nawozy jesienne w punkcie 
sprzedaży? 

Trudno w okresie jesiennym o sto-
sowanie technik wsparcia sprzedaży 
doskonale sprawdzających się w okresie 
wiosennym, jakimi są pokazy czy dni 
otwarte centrów ogrodniczych. Naj-
ważniejszym zadaniem jest edukacja 
klientów – uświadomienie im potrzeby 
stosowania nawozów jesiennych. To jest 
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zadanie przede wszystkim sprzedaw-
ców, którzy jesienią mają więcej czasu 
na rozmowę z klientem. Niska jest też 
świadomość potrzeby nawożenia roślin 
wczesną wiosną, jeszcze zanim roz-
poczną one wegetację – do czego nasze 
nawozy jesienne nadają się idealnie, 
gdyż nie zawierają azotu. Aby ułatwić 
sprzedawcom to zadanie, wprowadza-
my na opakowaniach istotną nowość 
– już w samej nazwie nawozu sugeru-
jemy, że są to nawozy jesienno-wio-
senne, a właściwie wczesnowiosenne. 
Stąd ich nazwa „Jesień i Start Wiosną”. 

Jakie wyzwania stoją przed tą grupą 
produktów i jakie prognozy rozwoju 
można dla niej wysnuć?

Pierwsza rzecz to klimat – coraz 
dłuższa i cieplejsza jesień sprzyja prze-
bywaniu na powietrzu i dbaniu o ogród. 

Druga sprawa, o której już wspomnia-
łem, to wzrost świadomości, że aby 
cieszyć się pięknymi roślinami, trze-
ba pamiętać o ich całorocznym dokar-
mianiu. Wierzymy, że oba te czynniki 
będą wpływały na większą sprzedaż 
w tej kategorii. 



składają się z komponentów będą-
cych na liście produktów dopusz-
czonych do upraw ekologicznych, 
prowadzonej przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nawóz, 
kreda, glinka, ecofibrex oraz inne 
składniki takiego podłoża muszą 
być BIO i posiadać certyfikaty – 
wyjaśnia Jarosław Sieciński, kie-
rownik sprzedaży krajowej w fir-
mie Lasland. 

JAK ZASTĄPIĆ NAWOZY 
MINERALNE?

Torf jest natomiast taki sam, jak 
w przypadku innych produktów, 
choć jego zawartość w podłożach 

Wraz z rozwojem tren-
du eko coraz więcej 
produktów w branży 

ogrodniczej dedykowanych jest 
konsumentom o dużej świado-
mości ekologicznej. 

Zdaniem producentów podłoży, 
w przypadku tego asortymentu nie 
trzeba już klientom tłumaczyć, 
czym jest ziemia BIO – sam napis 

na opakowaniu wywołuje jedno-
znaczne skojarzenia, a ewentual-
ne wątpliwości szybko rozwiewają 
doradcy klienta w sklepach i cen-
trach ogrodniczych. 

Powszechnie wiadomo, że pod-
łoża BIO zawierają organiczny na-
wóz pochodzenia roślinnego. Czym 
jeszcze różnią się od „zwykłych” 
podłoży torfowych? – Podłoża BIO 

Słowo BIO umieszczone na opakowaniu podłoży i innych produktów to nie 
tylko chwyt marketingowy – wszystkie składniki takiej ziemi muszą być 

naturalne i posiadać odpowiednie certyfikaty. Czym podłoża BIO różnią 
się od „zwykłych” podłoży torfowych?  

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Co kryje podłoże BIO?
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Zgodnie z naszymi założeniami ograniczamy zawartość 
torfu w podłożach BIO – jest ona mniejsza o ok. 30% 
w porównaniu z innymi podłożami – mówi Maciej 
Krajewski, dyrektor operacyjny firmy KIK Ziemskie Produkty

BIO może być inna niż w „stan-
dardowej” ziemi. – Sam torf jest 
surowcem naturalnym i w pełni 
ekologicznym. Dodatkowo, posia-
dając własne torfowiska, zawsze 
wiemy, jakiej jakości torf zbiera-
my. W trudnej sytuacji są firmy, 
które kupują torf w różnych miej-
scach – nie zawsze ma on takie 
same parametry – mówi Jarosław 
Sieciński. – Zgodnie z naszymi za-
łożeniami ograniczamy zawartość 
torfu w podłożach BIO – jest ona 

mniejsza o ok. 30% w porównaniu 
z innymi podłożami. Największym 
wyzwaniem w tworzeniu składu 

tego typu podłoży jest jednak za-
stąpienie nawozów mineralnych 
naturalnymi – one działają o wie-
le słabiej niż mineralne, musi ich 
więc być znacznie więcej, aby osią-
gnąć podobny efekt. My stosujemy 
nawóz roślinny i kompost zielony 
z odpadów organicznych takich jak 
liście, gałęzie czy skoszona trawa, 
a także zmineralizowane guano 
ptaków morskich. W przypadku 
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guano musimy jednak ściśle prze-
strzegać wymogów ministerstwa, 
bo co do zasady w skład podłoży 
ekologicznych nie mogą wchodzić 
nawozy pochodzenia zwierzę-
cego np. obornik – mówi Maciej 
Krajewski, dyrektor operacyjny 
firmy KIK Ziemskie Produkty. 
– W skład naszego podłoża BIO 
wchodzi także kompostowana 
kora, która stabilizuje poziom 
pH w podłożu oraz glinka ogra-
niczająca wypłukiwanie skład-
ników odżywczych. Staramy się 
też, aby miało ono dobre parame-
try w zakresie magazynowania 
wody – dodaje. 

JESZCZE WIĘCEJ EKO
Jakie są atuty podłoży BIO i jak 

wpływają na wegetację roślin? 
– Skład podłoży BIO bardzo po-
zytywnie wpływa na wegetację, 
zwracamy naturze to, co pobrali-
śmy. Używając podłoży z certyfi-
katem BIO jesteśmy pewni, że są 
naturalne i wykorzystując je np. 
do uprawy warzyw i ziół, a później 
konsumując swoje plony, zjadamy 
tylko naturalne składniki. Używając 
ecofibrex, czyli włókien drzewnych 
i kompostu roślinnego chronimy 
środowisko poprzez zmniejszoną 
emisję CO2 i oszczędzając surow-
ce naturalne. Nie jesteśmy więc 
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jedynie półekologiczni – używamy 
nie tylko produktów BIO, ale tak-
że jesteśmy pewni, że są one wy-
produkowane w trosce o ochronę 
środowiska – wyjaśnia Jarosław 
Sieciński. – Firma Lasland, jako 
pierwsza w branży torfowej, już 
rok temu pokazała swoje wylicze-
nia dotyczące zmniejszenia zuży-
cia CO2. W nowym sezonie nasza 
oferta uwzględniająca troskę o śro-
dowisko naturalne będzie jeszcze 
szersza – zapowiada. 

WISIENKA NA TORCIE 
Dlaczego pomimo szybkiego roz-

woju produktów ekologicznych na 
polskim rynku ciągle tylko kilku 
producentów wprowadziło do asor-
tymentu certyfikowane podłoża 
eko? – W naszym kraju to ciągle 
nisza, więc podłoża eko są natu-
ralną drogą rozwoju tylko dla pro-
ducentów o ugruntowanej pozycji 
i szerokiej ofercie. To taka wisien-
ka na torcie. Jeśli firma ma jeszcze 
szansę na poszerzenie rynków zby-
tu w oparciu o podstawowe podło-
ża – w pierwszej kolejności będzie 
rozwijała ofertę w tym kierunku 
– wyjaśnia Maciej Krajewski. 
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Wła śc ic ie l  centr um 
ogrodniczego, któ-
ry zdecyduje się po-

szerzyć ofertę o produkty zoo-
logiczne, powinien wiedzieć, że 
tak naprawdę na wytyczonej do 
tego przestrzeni musi zaaranżo-
wać sklep zoologiczny w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Trzeba nie 
tylko pomyśleć o zatowarowaniu, 
ale i odpowiednim przygotowa-
niu punktu. Mówi się, że uwaga 
jest „twardą walutą naszych cza-
sów”. Innymi słowy, nigdy wcze-
śniej nie było tak trudno zwrócić 

na siebie uwagę, a przede wszyst-
kim ją zachować. Atmosfera skle-
pu zoologicznego odbierana jest 
przez klientów za pomocą zmy-
słów: wzroku, koloru, słuchu, 

zapachu, dotyku. Wzrok to ponad 
80% całego odbioru. Najważniej-
sze są użyte kolory, napisy, ułoże-
nie ekspozycji tak, aby zachęcała 
do zakupu. Kolor to 80% prezen-
tacji, jego właściwe wykorzysta-
nie w sklepie jest niezbędne do 
przyciągnięcia uwagi, czyli to, 
w jaki sposób ułożona jest nawi-
gacja w sklepie, czy kolorystyka 
samej ekspozycji. 

ABC – JAK ZACZĄĆ?
Podczas przygotowania się 

do wstępnego etapu tworzenia 
działu zoologicznego, musimy 
sobie odpowiedzieć na kilka py-
tań: „Do jakiej grupy docelowej 
będzie kierowana oferta? Jaki 
to będzie rodzaj asortymentu? 
Jaką powierzchnię będzie zaj-
mował ten dział?”. 

Namawiam do tego, aby patrzeć 
oczami klienta i z jego perspekty-
wy. Przestrzeń trzeba przygotować 
tak, aby klient mógł swobodnie 
przejść przez sklep – by optycz-
nie nie było w nim barier, które 
uniemożliwiają przejście do końca. 

Bardzo ważna jest komunikacja 
wewnętrzna sklepu – materiały 

Decydując się na dział zoologiczny w już istniejącym centrum 
ogrodniczym przede wszystkim warto zastanowić się nad dobrym 

rozplanowaniem powierzchni i stworzeniem spójnej koncepcji sklepu

TEKST: DR MAREK BOROWIŃSKI, SHOP DOCTOR

Jak stworzyć 
dział zoologiczny?

Podczas przygotowania się do wstępnego etapu 
tworzenia działu zoologicznego, musimy sobie 
odpowiedzieć na kilka pytań: „Do jakiej grupy 
docelowej będzie kierowana oferta? Jaki to będzie 
rodzaj asortymentu? Jaką powierzchnię będzie 
zajmował ten dział?”
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ROYAL CANIN  
- TWÓJ PARTNER W ZOOLOGII

specjalnie dla kotów rasowychspecjalnie dla psów rasowych

psy o różnych masach ciała koty na różnych etapach zycia

psy małe, masa psa dorosłego do 10 kg

psy żyjące w różnych warunkach środowiskowych koty o różnych potrzebach

koty o róznych potrzebach

KARMY DLA PSÓW KARMY DLA KOTÓW



POS. Wprowadzając dział zoo-
logiczny warto zadbać o to, aby 
komunikował on do klienta jak 
najwięcej, zanim odezwie się 
sprzedawca. Prosty przykład 
– ceny regularne powinny być 
oznaczone czarnym drukiem 
na białym tle, promocyjne żół-
tą czcionką na czerwonym tle 
bądź odwrotnie, zaś strefa wy-
przedaży powinna komunikować 
za pomocą czerwonych liter na 
białym tle. 

Kolejnym istotnym elementem 
jest merchandising produktów. 
Wszystkie towary powinny być 
układane w pionowe grupy, po-
nieważ wtedy klient ma granicę 
wizualną w postaci pionowej li-
nii oddzielającej jeden typ pro-
duktu od drugiego. Wtedy zaczy-
na kierować wzrok ku dolnym 
półkom i dzięki temu zaczynają 

się one sprzedawać. Jeśli mamy 
w sklepie produkty markowe, 
czy też premium, to powinny 
one stać na linii wzroku klienta, 
mieć więcej przestrzeni wokół 
siebie i być punktowo oświetla-
ne, gdyż ten rodzaj oświetlenia 
podkreśla ich charakter. Rozło-
żenie cen powinno się odbywać 

od lewej – najniższa do prawej 
strony – najwyższa, daje to klien-
towi pełen przekrój asortymen-
tu. Umieszczenie obu grup asor-
tymentów obok siebie stwarza 
dogodne warunki do sprzedaży 
tego droższego. 

Jeśli chcemy pozycjonować się 
jako sklep z markowymi produk-
tami, to i regały ekspozycyjne 
muszą to podkreślać. 

ZMIANY SĄ POTRZEBNE 
Najważniejsze jest dla mnie 

inicjowanie zmiany świadomości 
właścicieli sklepów, żeby uwie-
rzyli, że mogą równać do najlep-
szych. Sądzę, że każda branża ma 
swój moment, w którym zapada 
decyzja, że trzeba coś zmienić. 
Często powodują to czynniki ze-
wnętrzne. Z mojego doświadcze-
nia wynika, że najbardziej kuleją 
te, w których mamy do czynienia 
ze sklepami rodzinnymi, które nie 
chcą się otworzyć na ludzi, ma-
jących doświadczenie w handlu 
nowoczesnym. Tworząc biznes 
warto patrzeć zawsze na otocze-
nie. Są na przykład takie bran-
że, które przewodzą we wprowa-
dzaniu rozwiązań technologicz-
nych w sklepach, w zakresie bu-
dowania lojalności klienta albo 
bycia z nim w każdym z nowo-
czesnych kanałów komunikacji 
medialnej. Z takich należy brać 
przykład. Głównym spoiwem 
zawsze jest konsument, który 
w dzisiejszych czasach kształtu-
je swoje nawyki i postawy w cen-
trach i galeriach handlowych. 
Jeżeli niektóre branże równają 
do standardów centrów handlo-
wych, to jest to dla klienta pa-
pierek lakmusowy. Moim zda-
niem ton nadają dzisiaj galerie, 
które stają się punktem odnie-
sienia dla rozmaitych branż. 

Najważniejsze jest dla 
mnie inicjowanie zmiany 
świadomości właścicieli 
sklepów, żeby uwierzyli,  
że mogą równać do 
najlepszych. Sądzę, że każda 
branża ma swój moment, 
w którym zapada decyzja, że 
trzeba coś zmienić
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Czy podrabianie produktów to 
już znaczący problem w branży 
ogrodniczej?

Fałszowanie produktów, pa-
trząc z perspektywy naszej dzia-
łalności, z pewnością staje się co-
raz większym problemem. Kopie 
opryskiwaczy Kwazar pojawiały 
się już 10 lat temu, ale były to po-
jedyncze przypadki nieetycznych 
importerów. Teraz sfałszowa-
nych produktów jest coraz wię-
cej. Ostatnio pojawiły się nawet 
podróbki naszych akcesoriów 
i części zamiennych… To prymi-
tywny model postepowania lu-
dzi, którzy nie mają pomysłu na 
siebie i swój biznes, chcą wyko-
rzystać czyjąś wiedzę, ideę, myśl 
techniczną czy design. W branży 
ogrodniczej bez problemu moż-
na znaleźć przykłady, które uda-
ją produkty znanych firm. Są to 
narzędzia ręczne, opryskiwacze, 
elektronarzędzia, ale też np. środ-
ki ochrony roślin czy nawozy. 

Jaka jest wielkość strat finan-
sowych dla firmy z tego tytułu?

Straty trudno jest zmierzyć. 
Dotychczas chyba nie przepro-
wadzono badań, które pozwoliły-
by precyzyjnie określić, jak wiele 
tracą na podróbkach producenci 
w naszej branży. Trzeba też pod-
kreślić, że nie są to tylko i wy-
łącznie straty finansowe, to rów-
nież straty niematerialne, w tym 
wizerunkowe. Klient nie zawsze 
ma świadomość, że wybiera pod-
rabiany produkt – niejednokrot-
nie jest przekonany, że kupuje 
produkt oryginalny w okazyjnej 
cenie. Podam banalny przykład: 
klient decyduje się na pomarań-
czowy opryskiwacz zakładając, że 
to właśnie Kwazar, ponieważ ja-
skrawa pomarańczowa barwa to 
jeden ze znaków rozpoznawczych 
naszej marki. Produkt szybko się 
psuje, a w świadomości nabywcy 
buduje się negatywny wizerunek 
marki, której de facto nie kupił! 
Rozczarowany klient już do nas 
nie wróci, a dodatkowo będzie 
skutecznie odradzał wszystkim 
zakup produktów Kwazar.

Na co zatem klient powinien 
zwrócić uwagę, aby nie dać się 
oszukać i uniknąć rozczarowań? 

Pierwsza rzecz to nazbyt atrak-
cyjna, czyli zbyt niska cena. Dru-
ga to opakowanie i informacje na 
nim zawarte. Nasze produkty pa-
kowane są w indywidualne kartony, 

Niemal każdy segment rynku walczy w tej chwili z problemem 
podróbek. Choć dostrzegany jest on głównie w branży odzieżowej, 

ponieważ tam skala strat finansowych dla producentów jest 
największa, to zjawisko nie omija innych mniejszych branż, w tym 

ogrodniczej. Ten nieetyczny proceder jest niebezpieczny dla rynku 
od strony biznesowej, jak i konsumenckiej. O skali problemu oraz 

możliwościach radzenia sobie z nieuczciwą konkurencją opowiada 
Mirosław Macioch, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie 

Kwazar Corporation Sp. z o.o.

ROZMAWIA: KACPER SZYMAŃSKI

Nieetyczne praktyki – 
NIEBEZPIECZNE PODRÓBKI – 

wybór należy do klienta…
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oznakowane – stemplowane marką, zawie-
rają opis cech produktu i dane producenta. 
Oprócz funkcji marketingowych to rozwiąza-
nie sprawdza się również w kontekście pod-
róbek – dlatego wprowadzamy indywidualne 
opakowania dla kolejnych produktów. Trzecia 
rzecz to jakość i gwarancja – Kwazar, będąc 
pewnym jakości dostarczanych produktów, 
przedłuża gwarancję na swoje produkty do 
3, 5 i 6 lat w zależności od modelu. 

Czy z problemem fałszowanych produktów 
można sobie poradzić?

To bardzo nierówna walka. Przeznaczamy 
znaczną część budżetu na badania i rozwój, 
certyfikujemy produkty oraz wyznaczamy 
trendy. To bardzo kosztowne i długoletnie 
procesy. Tymczasem reakcja rynku chińskie-
go na wszelkie nowości produktowe jest bły-
skawiczna. Prawie natychmiast pojawiają się 
identyczne kopie, wprawdzie słabej jakości, 
ale za to w bardzo niskiej cenie. Kwazar jest 
polską firmą, produkcja jest zlokalizowana na 
terenie kraju, korzystamy z polskiej kooperacji 
i dostawców. Ponosimy koszty takiego działa-
nia, w tym m.in. zatrudnienia czy logistyki. 
Korzystamy z najwyższej jakości materiałów, 
podzespołów i najlepszych fachowców. Nie je-
steśmy w stanie dostarczyć produktów wyso-
kiej jakości w cenie podróbek pochodzących 
z Dalekiego Wschodu. Tymczasem w ubiegło-
rocznych badaniach przeprowadzonych przez 
ARC Rynek i Opinia ponad 50% badanych za-
deklarowało, że kupuje podrobione produkty 
właśnie ze względu na niską cenę. Skoro są 
klienci, dla których liczy się wyłącznie cena, 
to pojawia się i podaż. Jednocześnie jesteśmy 
optymistami, ponieważ Polacy zaczynają doce-
niać rodzimych producentów – według badań 
częściej niż jeszcze rok temu deklarują chęć 
kupowania polskich produktów, jak podaje ra-
port Open Research, to aż  73% konsumentów. 

A droga prawna? Czy kierujecie sprawy 
do sądów? 

Procesy związane z udowodnieniem fał-
szerstwa trwają bardzo długo i są kosztowne. 
Strona pozwana zawsze lawiruje, wykorzystu-
je luki prawne i próbuje grać na czas, unikając 

tym samym odpowiedzialności za swoje nie-
uczciwe lub nieetyczne postępowanie. Prowa-
dząc odpowiedzialny biznes, chcemy ochronić 
klientów przed niebezpiecznymi podróbkami, 
które mogą stanowić zagrożenie dla ich zdro-
wia, a w skrajnych przypadkach nawet życia. 
Dlatego niejednokrotnie decydowaliśmy się 
na wybór drogi sądowej.

Jak zatem przekonać użytkownika, żeby 
wybrał markowy, droższy sprzęt, a nie ten 
tani i podrobiony?

Kilka lat temu, w odpowiedzi na zalewa-
jącą nas falę importowanych produktów, 
wprowadziliśmy do oferty serię opryskiwa-
czy Garden Hobby. To wersja ekonomiczna 
dla nieco mniej wymagającego użytkowni-
ka-hobbysty, który okazjonalnie korzysta 
z opryskiwaczy, ale ma określone wymaga-
nia jakościowe. Przy produkcji opryskiwaczy 
hobbystycznych stosujemy identyczne pro-
cedury techniczne i jakościowe, jak przy se-
rii profesjonalnej Garden Pro. Proponujemy 
inne rozwiązania techniczne, mniej zaawan-
sowane, ale użyte materiały są najwyższej 
jakości i zapewniają bezpieczeństwo oraz sa-
tysfakcję użytkowania. Na tym najbardziej 
nam zależy, ponieważ praca z urządzeniami 
ciśnieniowymi niesie ze sobą pewne zagro-
żenia. „Masówka rynkowa” produkowana 
bez ścisłej kontroli jakościowej może być 
nie do końca bezpieczna, możemy być na-
rażeni np. na uszkodzenia ciała w przypad-
ku np. rozerwania zbiornika lub w przypadku 
kontaktu z zastosowaną w środku chemią. 
Kwazar, jako odpowiedzialny producent, 
dokłada wszelkich starań, aby takie ryzy-
ko minimalizować, a nawet je wykluczać. 
Producenci podróbek nie przykładają do 
tego większej wagi, a na pewno nie tak jak 
renomowane marki… a przecież tu chodzi 
o zdrowie, a w skrajnych przypadkach na-
wet życie ludzkie. Oprócz rozwiązań gwa-
rantujących bezpieczeństwo wprowadzamy 
innowacyjne rozwiązania techniczne, które 
potrafią nas skutecznie wyróżnić, a dodat-
kowo ułatwiają użytkownikom pracę i skra-
cają czas jej trwania – są to bardzo ważne 
elementy składowe. 
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O nagrodzonym w lipcu certyfikatem Top Innowacja Traktorze 
ogrodowym Cub Cadet XT2 QR106 z Krzysztofem Grabowskim, 

dyrektorem generalnym MTD Poland, rozmawia Agnieszka 
Idziak, redaktor naczelna „Biznesu Ogrodniczego”

precyzyjne ma-
newrowanie urzą-

dzeniem pomiędzy 
przeszkodami. 

Kolejnym nowa-
torskim atrybutem 

XT2 QR106 jest system koszący traktora 
oparty o układ Direct Collect® minimalizu-
jący drogę pokosu do kosza, który opcjonal-
nie może zostać doposażony w Anti-Dust 
System redukujący ilość kurzu wydobywa-
jącego się z niego w czasie koszenia. Należy 
również wspomnieć o zastosowaniu tech-
nologii Bluetooth do komunikacji trakto-
ra z aplikacją mobilną, która pozwala na 
kontrolę serwisowania urządzenia oraz 
gwarantuje stały dostęp do dokumenta-
cji i porad dotyczących obsługi produktu. 

Właśnie zastosowanie technologii  
Bluetooth do komunikacji urządzenia 
z aplikacją mobilną jest tu szczegól-
nie interesujące. Czy to odpowiedź na 
oczekiwania młodszego klienta, szuka-
jącego nowinek technicznych?

Myślę, że jest to odpo-
wiedź na oczekiwania nie 
tylko młodszego klienta, 
ale generalnie całego spo-

łeczeństwa. Obecnie nie-
zależnie od wieku coraz 
więcej czynności zwią-
zanych nawet z naszym 

życiem codziennym wy-
konujemy z użyciem telefonu 

lub on sam wykonuje to zadanie za nas. 
Zastosowanie technologii Bluetooth do 
komunikacji traktora z aplikacją mobilną 
pozwala na znacznie łatwiejszą i wygod-
niejszą kontrolę nad konserwacją maszyny. 
Dzięki aplikacji Cub Connect użytkownik 
zostaje poprzez nią powiadomiony o ko-
nieczności wykonania konkretnej czyn-
ności, w związku z czym jego zaangażo-
wanie w kontrolę stanu maszyny zostaje 
zredukowane do minimum. 

Jakie oczekiwania co do sprzętu mają 
dziś klienci? W którą stronę zmierza 
rynek?

Klienci oczekują maksymalnej wydaj-
ność i ciągłej gotowości urządzenia do 
pracy, przy minimalizacji ich zaangażowa-
nia w obsługę sprzętu. Komfort i łatwość 
użytkowania stają się coraz ważniejszymi 
aspektami decydującymi o zakupie kon-
kretnego urządzenia. Rynek zmierza w kie-
runku urządzeń, które zapewnią klientom 
nie tylko odpowiednią efektywność, ale 
również przyjemność ich użytkowania. 

Co wyróżnia nagrodzony Top Innowacją 
traktor ogrodowy XT2 QR106?

Traktor ogrodowy XT2 QR106 z serii 
ENDURO marki Cub Cadet to doskonałe 
połączenie sprawdzonych rozwiązań 
z innowacyjną technologią. Jednym 
z wyróżników tej maszyny jest zale-
dwie 17-centymetrowy promień skrętu 
uzyskany poprzez zastoso-
wanie układu Tight Turn 
xTreme, co umożliwia 

TOP INNOWACJA LIPCA – 
Traktor ogrodowy Cub Cadet  

XT2 QR106

Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży 
„Biznesu Ogrodniczego” i  Krzysztof Grabowski, 
dyrektor generalny MTD Poland



Specjalistyczny i wyjątkowo innowacyjny preparat, 
przeznaczony do regeneracji wszystkich gatunków 

i odmian storczyków. Duo Orchid Strong jako jedyny na 
rynku w składzie ma komponenty organiczne. Zawarte 

w odżywce ekstrakty substancji humusowych, identyczne 
do tych występujących naturalnie w zakamarkach konarów 
oraz korze drzew tropikalnych, przyspieszają regenerację 
podłoża i wpływają pozytywnie na korzenie storczyków. Pro-
dukt przeznaczony do stosowania przez cały okres wegetacji, 
a w szczególności zalecany po przekwitnięciu roślin, w celu 
ich wzmocnienia i przygotowania do kolejnego kwitnienia. 
Profesjonalne i estetyczne aplikatory są łatwe w użyciu.
Cechy produktu:

• odżywka 2w1 przygotowująca rośliny do kwitnienia,
• regeneruje podłoże,
• wzmacnia i pobudza rośliny do wzrostu,
• działa przez 4 tygodnie,
• wygodny w użyciu aplikator.  

AGRECOL 
Mesznary 2, 98-400 Wieruszów

www.agrecol.pl 
www.arox.co

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

W sierpniu certyfikat Top Innowacja został przyznany 
firmie Agrecol za Duo Orchid Strong.

Gratulujemy!

POLECAMY NOWOS ́  CI
WYRÓZ ̇  NIAMY INNOWACJE!

Duo Orchid Strong 
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MULCZ – CAŁOROCZNA 
OCHRONA

Nowy, naturalny materiał do ściółkowania roślin. 
Zastosowanie wiosną i latem oznacza mniej pod-

lewania i nawożenia roślin. Produkt sprzedawa-
ny jest również na zimę, do okrywania roślin przed 

mrozem. Opakowanie wykonane z ogromną dba-
łością o szczegóły, w bardzo wysokim standardzie. 

Dostępne opakowania: 20 l.

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

krajewscy.pl

BROS SIATKA  
MAGNETYCZNA NA OWADY

Skutecznie zabezpiecza pomieszczenie przed owadami 
latającym, a umieszczone na całej jej długości magne-

sy sprawiają, że po każdorazowym rozchyleniu obie jej 
części samoistnie i szczelnie zamykają się. Dostępna jest 

w dwóch rozmiarach 100x220 cm i 160x220 cm w kolorze 
białym i czarnym.

BROS
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

bros.pl

BIOPON NAWÓZ DO LAWENDY
Wieloskładnikowy i wydajny nawóz mineralny przezna-
czony do zasilania wszystkich odmian lawendy, w upra-
wach gruntowych i doniczkowych. Zawiera kompletny 
zestaw niezbędnych mikro- i makroelementów w łatwo 
przyswajalnej postaci. Zapewnia lawendzie bujne i dłu-
gotrwałe kwitnienie, gęstość oraz intensywny zapach.

BROS
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

biopon.pl ZIEMIA DO PAPROCI ORAZ ROŚLIN 
ZIELONYCH O PODOBNYCH 

WYMAGANIACH ODŻYWCZYCH
Gotowe podłoże do sadzenia i przesadzania paproci, 

juk, dracen i roślin zielonych o podobnych wymaga-
niach odżywczych uprawianych w domach i ogro-
dach. Odpowiednio dobrany skład i nawóz wielo-

składnikowy sprzyja wzrostowi rośliny i zapewnia utrzy-
manie wilgoci. 10 l.

FIRMA „FLORA” ZBIGNIEW GOTKIEWICZ
ul. Warsztatowa 4, 26-200 Końskie

firmaflora.pl

ZIARNO NA MYSZY I SZCZURY
AROX Maki ziarno na myszy i szczury to skutecz-
ny i łatwy w stosowaniu preparat w formie zatru-
tego ziarna przeznaczony do zwalczania szczura 
śniadego (Rattus rattus) i wędrownego (Rattus 
norvegicus), myszy domowej (Mus musculus) oraz 
nornika polnego (Microtus arvalis), wewnątrz oraz 
wokół budynków.

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

AGRECOL
Mesznary 2, 98-400 Wieruszów

arox.co

SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA C1600  
ERGO LINE™

Ta nowoczesna siekiera spełni oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających użytkowników. Kształt głowicy przy-

stosowany do rozłupywania drewna. Ostrze wykonane 
z wysokiej jakości stali hartowanej. Trzonek z kompozytu za-
pewnia amortyzację podczas uderzenia. Antypoślizgowa 

powierzchnia SAFETOUCH™ pokrywająca trzonek  
zapewni pewny chwyt i wygodę.

CELLFAST
ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola

www.sklep.cellfast.com.pl

SZPADEL PROSTY/OSTRY CELLFAST ERGO LINE™
Wyróżnia go design oraz wyjątkowa ergonomia. Głowice powstały ze 
stali borowej wzmocnionej hartowaniem indukcyjnym. Dodatkowo wypo-
sażono je w trwałą metalową podstawkę pod stopę, zapewniającą pod-
parcie przy wbijaniu. Niezwykle trwały jest także trzonek ze wzmocnionej 
stali oraz uchwyt wykonany z kompozytu z włóknem szklanym.

CELLFAST
ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola

www.sklep.cellfast.com.pl

WAPNO DOLOMITOWE
Dolomit ma szerokie zastosowanie 
w ogrodnictwie i rolnictwie jako nawóz 
odkwaszający glebę, jest źródłem wapnia 
i magnezu. Poprawia właściwości chemiczne 
i fizyczne gleby oraz korzystnie wpływa na 
wzrost i zdrowotność roślin.

Rolimpex
 ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

BI FLORIN BALKON
Bi Florin Balkon to wieloskładnikowy nawóz mineralny w po-
staci superkoncentratu do roślin ozdobnych, uprawianych 
w pojemnikach na balkonach, tarasach, w oranżeriach 
i ogrodach. Zrównoważony skład nawozu zwiększa przyrost 
masy zielonej, wzmacnia system korzeniowy, przeciwdziała 
chlorozie oraz intensyfikuje i wydłuża kwitnienie roślin. Zale-
cany również do uprawy hydroponicznej.

TROPICAL – Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.biflorin.pl

SYSTEM TREESNAP®

Opatentowany system przez 
NORDPOL TREES Sp. z o.o., który za-

pewnia osadzenie choinki w ide-
alnym pionie oraz gwarantuje wy-

dłużenie świeżości drzewka przy 
regularnym nawadnianiu. Podsta-
wę tego innowacyjnego rozwiąza-
nia stanowią dwa mocujące kołki 

przechodzące przez pień, stabilnie 
osadzone w specjalnie zaprojekto-

wanej doniczce.

Nordpol Trees
Czaplin Mały 10, 72-342 Cerkwica

www.nordpoltrees.com
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I Kongres Dystrybucji i Handlu 
to jedno z najważniejszych wy-
darzeń branżowych w Polsce. 

W ramach tej wyjątkowej konfe-
rencji odbędzie się VII Forum Bran-
ży Ogrodniczej, V Forum Branży 
Zoologicznej, wykłady i szkolenia 
dla producentów, menedżerów 
i właścicieli sklepów oraz minitar-
gi handlowe. Dzięki unikatowemu 
programowi, obecności uznanych 
ekspertów i ścisłemu powiązaniu 
teorii z praktyką biznesową I Kon-
gres Dystrybucji i Handlu stanie 
się kluczową platformą wymiany 
informacji w branży ogrodniczej 
i zoologicznej. 

WYJĄTKOWI GOŚCIE 
Na Kongresie prelekcję wygłosi 

m.in. John Stanley, guru zarządzania 
i marketingu, jeden z największych 
światowych ekspertów w dziedzinie 
handlu, właściciel firmy doradczej 
John Stanley Associates. Jako re-
nomowany ekspert John Stanley 
podróżuje po całym świecie, śle-
dząc globalne trendy i doradzając 
właścicielom firm, jak przystoso-
wać swój biznes do zmieniających 
się okoliczności. 

Gościem I Kongresu Dystrybucji 
i Handlu będzie również dr Marek 
Borowiński, specjalista od zwięk-
szania sprzedaży oraz visual mer-
chandisingu, od wielu lat prowa-
dzący handlowe audyty, szkolenia 
i wykłady, autor Sklepowych rewo-
lucji – pierwszego programu telewi-
zyjnego, w którym „lekarz sklepów” 
ratuje polskie biznesy i doradza ich 
właścicielom. 

UNIKATOWY PROGRAM 
I Kongres Dystrybucji i Handlu to 

także konferencja wypełniona sze-
rokim spektrum najbardziej aktual-
nych tematów. W ramach prelekcji 
i dyskusji panelowych porozmawiamy 
m.in. o nowych generacjach konsu-
mentów. Wspólnie poszukamy też 
odpowiedzi na najważniejsze pytania 
współczesnego handlu. Jak kupują 
i postrzegają produkty przedstawi-
ciele pokolenie X, Y i Z? Jak innowa-
cje zmieniają zakupy? Czy jesteśmy 
u progu cyfrowej rewolucji w handlu 
tradycyjnym?

Tematem przewodnim Kongresu 
będzie natomiast omnichannel, czyli 
sprzedaż wielokanałowa – odpowiedź 
na zmieniającego się konsumenta, 

który oczekuje, aby zakupy były 
wygodne, szybkie i – dzięki tech-
nologiom mobilnym – możliwe do 
zrealizowania w dowolnym miejscu 
i czasie. W ramach Kongresu zostaną 
poruszone kluczowe kwestie, które 
stanowią największe wyzwania dla 
rozwoju firm. Rynek pracy, zmiany 
demograficzne, sukcesja w handlu, 
rentowność w czasach wojny ceno-
wo-promocyjnej i podwyższonego 
ryzyka biznesowego – to tylko nie-
które zjawiska, jakie będą analizo-
wane przez ekspertów i uczestników 
Kongresu. 

Na I Kongresie Dystrybucji i Han-
dlu teoria zostanie ściśle powiązana 
z praktyką biznesową. W ramach 
trade table – minitargów i wyjąt-
kowej strefy rozmów biznesowych 
– wiodący producenci będą mogli 
zaprezentować swoje produkty oraz 
nowe rozwiązania ekspozycyjne 
i marketingowe. 

UROCZYSTA GALA 
Integralną częścią I Kongresu 

Dystrybucji i Handlu będzie uro-
czysta gala wręczenia prestiżowych 
nagród – Złotych Strelicji „Biznesu 
Ogrodniczego” oraz Złotych Char-
tów „Rynku Zoologicznego”. Na tym 
ekskluzywnym wydarzeniu nagrody 
odbiorą także producenci wyróżnie-
ni w tym sezonie TOP Innowacjami 
„Biznesu Ogrodniczego” i „Ryn-
ku Zoologicznego”. Zwieńczeniem 
Kongresu będzie natomiast kola-
cja oraz występ gwiazdy wieczoru. 

Wymiana strategicznych infor-
macji, nawiązanie nowych relacji 
biznesowych, realnie przekładają-
cych się na rozwój firm, unikatowa 
możliwość analizy działania przed-
siębiorstw z nowego punktu widze-
nia – to tylko niektóre perspektywy, 
jakie otwiera przed uczestnikami 
I Kongres Dystrybucji i Handlu. 
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Największa konferencja biznesowa w branży ogrodniczej 
i zoologicznej już niedługo przyciągnie do Poznania blisko pół tysiąca 

gości – menedżerów, właścicieli firm, kierowników działów marketingu, 
przedstawicieli wszystkich kanałów dystrybucji. W hotelu Novotel 

w Poznaniu 3 października odbędzie się I Kongres Dystrybucji i Handlu



Kasza kuskus z płatkami róż, 
serek z lawendą na kru-
chych ciastkach czy risot-

to z kwiatami cukinii i nagietka to 
tylko część serwowanych potraw 
podczas dwóch dni tego niezwy-
kłego festiwalu. Szefem kwiatowej, 
letniej kuchni po raz drugi został 
Mariusz Siwak, uczestnik progra-
mu Top Chef. Tematem przewod-
nim eventu była róża – królowa 
smaku i zapachu, która domino-
wała w potrawach, napojach i ko-
smetykach. Gościem specjalnym 
wydarzenia była Małgorzata Ka-
lemba-Drożdż, doktor biochemii, 
specjalistka w dziedzinie kwiatów 

jadalnych, autorka wielu książek, 
takich jak: Pyszne Chwasty, Kwia-
ty Jadalne oraz najnowszej, Różane 

przepisy.  – Jesteśmy bardzo zado-
woleni z rozwoju festiwalu, to im-
preza, którą na stałe wpiszemy 
w kalendarz naszych eventów. 
Ważne jest, aby promować ogrod-
nictwo wśród klientów, co też ak-
tywnie powinni robić producen-
ci, tylko tak możemy rozwinąć 
branżę. Przyszedł czas, aby inwe-
stować również w rynek detalicz-
ny w miejscu sprzedaży. Jeśli nie 
dotrze się z informacjami i pomy-
słami do kupujących, długofalowo 
producenci też się nie będą mogli 
rozwijać. W ubiegłym roku wie-
lu klientów pytało nas, gdzie mo-
gą kupić kwiaty jadalne, dlatego 
w tym przygotowaliśmy specjal-
ny warzywnik kwiatowy, aby im 
pokazać nową koncepcję uprawy 
ogrodu i w jak prosty sposób mo-
gą go urządzić u siebie – podsumo-
wuje Iwona Bigońska, właścicielka 
Ogrodów Hortulus.

 Nowością tegorocznej edycji były 
zmagania przedstawicieli zachodnio-
pomorskich powiatów w konkursie 
kulinarnym Cały ogród na talerzu. 
Zwycięzcy – powiat kołobrzeski – 
zaserwowali jury: krem z buraków, 
łososia z soczewicą, ciasteczka na 

76 PULS BRANŻY

Ponad 8 tys. gości – miłośników ogrodnictwa, pasjonatów sztuki 
kulinarnej oraz turystów – wzięło udział w II edycji Festiwalu Kwiatów 

Jadalnych, który odbył się 15-16 lipca w Ogrodach Hortulus Spectabilis 
w Dobrzycy. Współorganizatorem wydarzenia była firma KHNO Polan. 

Magazyn „Garden & Trends” oraz „Biznes Ogrodniczy” objęły wydarzenie 
patronatem medialnym

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Festiwal Kwiatów Jadalnych 

Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy jak zawsze zachwycały

Od lewej: Dorota Gąsiorek, specjalista ds. sprzedaży hurtowej KHNO Polan, 
Sławomir Rosiek, prezes, Małgorzata Wróbel, starszy specjalista ds. sprzedaży 
Filia Rzeszów i Dorota Kuczmenda, specjalista ds. handlu



chmielu oraz orzeźwiający napój ró-
żany, zdobywając nagrodę główną, 
Kwiatowy Widelec. Podczas festi-
walu odbył się kiermasz z udziałem 
wystawców promujących produk-
ty tradycyjne i regionalne, aroma-
tyczne miody, kwiatowe przetwory 
i nalewki oraz świeże zioła. Przez 
cały dzień pod sceną prowadzone 
były warsztaty, m.in. prezentowano 

proces przyrządzania kosmetyków 
z kwiatów jadalnych,  przybliżano 
tajniki techniki decoupage’u, a flory-
ści z Pracowni Florystycznej Zielna 
z kwiatów zebranych w Ogrodach 
Hortulus Spectabilis stworzyli nie-
powtarzalne propozycje kwiatowych 
dekoracji stołów oraz altan.

Z okazji eventu firma KHNO Po-
lan przygotowała specjalny katalog 

przedstawiający ofertę konkretnych 
nasion kwiatów jadalnych wraz 
z przepisami, m.in. na sałatkę z nut-
ką nagietka czy zupę pomidorowo-
-nasturcjową. –  Wprowadziliśmy 
do naszego asortymentu produkt 
skierowany do osób, które nie boją 
się eksperymentować w kuchni oraz 
lubiących wprowadzać do tradycyj-
nych potraw trochę nowości i świeżo-
ści. W środku opakowań serii nasion 
Kwiatów Jadalnych Polan znajdują 
się ciekawe przepisy potraw, które 
są łatwe w przygotowaniu, a zara-
zem sprawią, że danie będzie ory-
ginalne i niezwykle dekoracyjne. 
Na nowy sezon powiększamy tak-
że asortyment kwiatów jadalnych 
o kolejne 5 pozycji. Szczegóły już 
wkrótce – mówi Monika Sasal, dy-
rektor handlowa KHNO Polan. 
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R E K L A M A  

Od lewej: Paweł Wachowiak, prezes firmy Spójnia, Aurelia Domina, kierownik 
marketingu i Sławomir Rosiek, prezes KHNO Polan



PLANTARIUM
23-26.08.2017 – Boskoop (Holandia)

ZIELEŃ TO ŻYCIE
31.08-02.09.2017 – Warszawa

spoga+gafa
03-05.09.2017 – Kolonia (Niemcy)

JESIEŃ W OGRODZIE
09-10.09.2017 – Gdańsk

XIX DNI OGRODNIKA 
09-10.09.2017 – Gołuchów k. Kalisza

GLEE
11-13.09.2017 – Birmingham  
(Wielka Brytania)

VITREL
27-29.09.2017 – Zakopane

GrootGroenPlus
04-06.10.2017 – Zundert (Holandia)

gardenCONTRACTING
08.-09.11.2017 – Łódź

KALENDARIUM

W targach weźmie udział blisko 300 wystaw-
ców z kilkunastu krajów. W ramach części 

Flower Expo Polska (Hala 4) ponownie zobaczymy 
kwiaty cięte, doniczkowe, dekoracje i akcesoria. 

Nowością na „Zieleń to Życie” będzie Greenery 
– Platforma Hurtowej Sprzedaży Roślin – nowy, 
ogólnopolski kanał dystrybucji. Branżowi goście 

targów w praktyce przekonają się jakie ułatwienia 
w handlu roślinami proponuje system Greenery. 

Nowości roślinne to zawsze wyczekiwany 
punkt targów „Zieleń to Życie”. Do tegorocz-
nego konkursu zakwalifikowało się 19 roślin. 

Rejestracja branżowych gości na  stronie: 
www.zielentozycie.pl 

Aż 186 wystawców, 25 tys. m² powierzchni wy-
stawienniczej, ponad 15 tys. zwiedzających,  

53 paneli wykładowych i konferencji oraz 20 warsz-
tatów i pokazów – tak prezentowała się tegorocz-
na i zarazem pierwsza edycja targów w liczbach.

Targi Green Days to miejsce spotkań profesjo-
nalistów oraz właścicieli i miłośników ogrodów 
z kraju i zagranicy. Impreza pozwoli na nawiąza-
nie nowych kontaktów biznesowych z partnera-
mi z kraju i całej Europy. Sprzyjać temu będzie 
zaproszenie do współpracy międzynarodowych 
firm oraz placówek dyplomatycznych z całego 
świata. Ogromny potencjał konsumencki, za-
mieszkanej przez ponad 3,1 mln osób aglome-
racji warszawskiej gwarantuje dużą frekwencję 
i dobry klimat do sprzedaży usług i produktów 
przez wystawców. Więcej informacji na www.
dni-zieleni.pl 

25. edycja – nowości i inspiracje
Jubileuszowa 25. edycja Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie” rusza 31 sierpnia 
i potrwa do 2 września. Targi odbędą się jak zwykle w Warszawie, w EXPO XXI. Czekają 
nas 3 dni pełne inspiracji, wydarzeń i spotkań

W największym w Europie Środkowej 
Centrum Targowo-Kongresowym Ptak 
Warsaw Expo 23-25 marca 2018 roku 
odbędzie się druga edycja Targów 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
Green Days

W ramach seminarium ,,Wiedza dla pro-
ducentów” (czwartek 31 sierpnia od 

11.00) uczestnicy poznają szczegóły efektyw-
nego i oszczędnego nawadniania i kontroli 
temperatury w uprawie roślin, bezpieczeń-
stwa w transporcie roślin, dowiedzą się, czym 
są znaki towarowe w świecie roślin, jakie są 
nowoczesne rozwiązania w produkcji bylin. 
Kolejne seminarium ,,Wiedza dla handlu” – 
także w czwartek od 14.30. I tu w ramach 
Akademii „Biznesu Ogrodniczego” prelegen-
ci skupią się na nowych trendach w handlu 
detalicznym, rozwiązaniach przyciągających 
klientów do centrum ogrodniczego i tech-
nikach zwiększających sprzedaż. Poznamy 
także tajniki podnoszących sprzedaż eks-
pozycji roślinnych i innowacyjne rozwią-
zania do zraszania i podlewania. W piątek  
1 września tematyka skierowana będzie do  
2 sektorów – branży kwiaciarskiej i zieleni 
miejskiej. Floryści i kwiaciarze usłyszą o eu-
ropejskich perspektywach w handlu kwia-
tami i roli wartości dodanej oraz skutecznej 

promocji w social mediach i Internecie – pro-
gram przygotowany przez Flower Expo Pol-
ska, Biuro Kwiatów Holandia i międzynaro-
dową organizację Union Fleurs ze względu na 
uniwersalność przyciągnąć może nie tylko 
branżystów. Tymczasem specjaliści zainte-
resowani zielenią publiczną spotkają się na 
konferencji Mocno Zielone Miasto, a archi-
tekci krajobrazu wezmą udział w szeregu 
warsztatów: z projektowania angielskich 
ogrodów, zastosowania nowoczesnych pro-
gramów komputerowych. W Hali 4 codzien-
ne spotkania z mistrzami florystyki z Polski, 
Rosji, Estonii i Holandii, a także pokazy i ry-
walizacje szkół florystycznych.  W sobotę 2 
września w ramach Dnia Architekta Krajo-
brazu uczestnicy spotkają się z m.in. z bry-
tyjską projektantką ogrodów Ann-Marie 
Powell oraz polskim architektem krajobrazu 
Mirosławem Sztuką realizującym spektaku-
larne projekty w Rosji. 

Zgłoszenia na seminaria i konferencje oraz 
wszelkie informacje na www.zielentozycie.pl 

Wiedza i pomysły na rozwój 
Podczas Wystawy „Zieleń to Życie” tradycyjnie odbędą się seminaria i konferencje, 
w których warto wziąć udział. Po raz pierwszy wystartuje Akademia „Biznesu 
Ogrodniczego”, w ramach której szkolenie poprowadzi dr Marek Borowiński,  shop doctor
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Główną ideą gardenCONTRACTING jest 
umożliwienie właścicielom i pracowni-

kom hurtowni, centrów ogrodniczych i skle-
pów złożenie zamówień na prezentowaną 
podczas targów ofertę z terminem dostawy 
przed rozpoczęciem wiosennego sezonu 
ogrodniczego. Wydarzenie ma charakter 
stricte biznesowy – targi będą zamknięte 
dla klientów indywidualnych i służyć mają 
przede wszystkim przeprowadzaniu rozmów 
handlowych i kontraktacji na następny sezon. 
GardenCONTRACTING będzie doskonałą 
okazją do zapoznania się w jednym miejscu 
i czasie z szeroką ofertą branży ogrodniczej, 

poznania nowości produktowych, optyma-
lizacji budżetów zakupowych i złożenia za-
mówień na preferencyjnych warunkach. Swój 
udział już potwierdziły m.in. takie firmy, 
jak: Planta Multi-Décor, Best-Pest, Poltops, 
Eco-Land, Anmax, Intermag oraz A&M Ka-
łuzińscy Szkółka Polskie Korzenie. – Późną 
jesienią dystrybutorzy organizują we wła-
snym zakresie targi tzw. hurtowniane, na 
które zapraszają swoich klientów. Garden-
CONTRACTING są alternatywą dla tego 
rozwiązania, posiadającą wiele wymiernych 
korzyści. Przede wszystkim jeden termin 
i jedno miejsce spotkania to oszczędność 
czasu i pieniędzy, zarówno dla producen-
tów i hurtowników, jak i dla odbiorców ich 
oferty – mówi Katarzyna Drobińska, pre-
zes Międzynarodowych Targów Łódzkich.  
www.gardencontracting.pl 

Wystawa w Rënku na stałe 
wpisała się w kalendarz 

ważnych ogrodniczych imprez. 
Producentom pozwala skutecznie 

wypromować ofertę, kiermasz z kolei doskonale 
sprawdza się jako narzędzie sprzedaży. Wśród 
wystawców przeważają producenci drzew, krze-
wów ozdobnych, owocowych, iglastych i liścia-
stych oraz wrzosów. Na wystawie można się spo-
dziewać jak zawsze specjalnie przygotowanych 
gotowych kompozycji. Tradycyjnie zwiedzają-
cy zobaczą szeroką ofertę twórców ludowych 
oraz miodów, soków owocowych i przetworów. 

– Cieszymy się z rozwoju imprezy, z dużej licz-
by wystawców i frekwencji odwiedzających. 
Edycja jesienna kiermaszu ma już stałe grono 
miłośników. Wrzesień jest bardzo pracowity 
dla ogrodników, to czas przygotowań do zimy, 
dlatego uznaliśmy, że trzeba im w tym czasie 
zagwarantować dostęp do fachowej wiedzy oraz 
niezbędnych produktów i roślin w konkuren-
cyjnych cenach. Ta decyzja okazała się strza-
łem w dziesiątkę – mówi Hanna Czapiewska, 
kierownik Działu Marketingu i Nieruchomo-
ści Targów Rënk. Szczegółowe informacje: tel. 
58 762 80 00; e-mail: sekretariat@renk.pl 

Greenery to projekt sprzedażowy, któ-
rego celem jest ułatwienie współpracy 

pomiędzy producentami roślin i hurtowy-
mi odbiorcami. Opowiada na rosnące po-
trzeby branży, takie jak: skrócenie procesu 
przemieszczenia roślin od producenta do 
centrum ogrodniczego, możliwości zapre-
zentowania roślin w najkorzystniejszym 
wegetacyjnie okresie jak najszerszej rze-
szy klientów (dotyczy to zwłaszcza roślin 
ozdobnych z kwiatów), czy sprawne wpro-
wadzenie na rynek nowości roślinnych. 
System Greenery w krótkim czasie, w jed-
nym miejscu i przy minimum formalności 
umożliwia wybór dobrej jakości materiału 
roślinnego z szerokiej oferty szkółek. Pierw-
sza odsłona Greenery na Wystawie „Zieleń 
to Życie”. W jednej z hal EXPO XXI na po-
wierzchni 1,8 tys. m2, zostanie zaprezen-
towane ponad 1,2 tys. gatunków i odmian 
roślin. – Podobne rozwiązania doskonale 
sprawdzają się za granicą. W naszym kra-
ju to nadal brakujący kanał dystrybucji, 
a branża ogrodnicza w Polsce ma ogromny 
potencjał. Nasz projekt pomoże w pełni go 
wykorzystać. Nowe rozwiązania dotyczące 
prezentacji roślin, kontroli jakości i sprze-
daży oraz sprawna logistyka niewątpliwie 
wpłyną na wyższy obrót materiałem ro-
ślinnym – mówi Marzena Bartosiewicz, 
pomysłodawczyni platformy Greenery. 

Jesień w Ogrodzie

Firmy Tropical oraz SBM Life Science zostały pierwszymi partnerami Targów 
Zatowarowania Centrów i Sklepów Ogrodniczych gardenContracting, które odbędą 
się w Łodzi 8-9 listopada. „Biznes Ogrodniczy” objął wydarzenie branżowym 
patronatem medialnym

Około 100 wystawców weźmie udział w 7. edycji kiermaszu ogrodniczego 
„Jesień w ogrodzie”, który odbędzie się w tym roku jak zawsze na terenie 
Pomorskiego Centrum Hurtowego Rënk w Gdańsku w dniach 9 i 10 września pod 
patronatem „Biznesu Ogrodniczego”

Branża ogrodnicza ma do dyspozycji 
zupełnie nowy projekt sprzedażowy 
roślin – Greenery. To brakujący kanał 
dystrybucji roślin w Polsce, który 
stanowi połączenie sesji targowych 
na żywo z platformą online, przy czym 
funkcjonuje w kanale B2B

gardenCONTRACTING GREENERY – 
brakujący kanał



Firma W. Legutko 28 lipca świętowała uroczysty jubileusz 25-lecia 
istnienia. Przedstawiciele „Biznesu Ogrodniczego” wzięli udział 

w tym ważnym wydarzeniu

W. Legutko 
świętuje 25 lat
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Jubileusz 25-lecia f irmy  
W. Legutko rozpoczął się od 
przedstawienia przez dr inż. 

Wiesława Legutko historii firmy.  
– 25 lat to dużo czasu, ale pamię-
tam początki istnienia firmy tak, 
jakby to było wczoraj. Z sentymen-
tem wspominam pierwsze druki to-
rebek, współpracę i zakup odmian 
warzyw z SGGW, a także pierwsze 

nawiązane kontakty z producenta-
mi nasion w Polsce i zagranicą. Dziś 
eksportujemy nasiona do ponad 300 
firm na całym świecie, a w Polsce 
osiągnęliśmy status lidera w kate-
gorii nasion dla amatorów – mówił 
podczas uroczystości dr inż. Wie-
sław Legutko.

Do wspólnego świętowania wła-
ściciele zaprosili partnerów handlo-
wych, kontrahentów, pracowników 
oraz wszystkich przyjaciół przed-
siębiorstwa. – To właśnie dzięki ich 
wsparciu możemy dzisiaj szczycić 
się rangą jednego z największych 
w Polsce przedsiębiorstw hodowla-
no-nasiennych – podkreślił dr inż. 
Wiesław Legutko. 

Jubileusz odbywał się w obecnej 
siedzibie firmy w Jutrosinie. Zapro-
szeni goście mieli okazję wspólnie 
zwiedzić plantacje nasienne, obejrzeć 
materiały hodowlane oraz obiekty pro-
dukcyjno-magazynowe. Wieczorem 
odbyła się uroczysta kolacja kwiatowa 

Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznesu Ogrodniczego” 
i dr inż. Wiesław Legutko, prezes firmy W. Legutko

Marek Jeczeń, właściciel Centrum 
Ogrodniczego MAR i Renata 
Aleksandrzak

Do wspólnego świętowania właściciele zaprosili partnerów handlowych, kontrahentów, 
pracowników oraz wszystkich przyjaciół przedsiębiorstwa
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Flower Dinner, której tematem prze-
wodnim były jadalne kwiaty. 

– Z okazji tak wspaniałego jubile-
uszu składam serdeczne gratulacje 
i wyrazy uznania. Myśląc o wybit-
nych osiągnięciach firmy, jej rozwoju 
i rozmachu przychodzą mi na myśl 
słowa Jamesa Madisona: „Sukces 

nigdy nie jest efektem słomiane-
go zapału – tu trzeba przejść przez 
prawdziwy ogień...”. Życzę odważnych 
i innowacyjnych pomysłów na rozwój 
przedsiębiorstwa oraz wielu sukce-
sów w przyszłości – mówi Jarosław 
Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrod-
niczego”, obecny na jubileuszu. 

Od lewej: Adam Legutko, Wiesław Legutko i Joanna Legutko, 
właściciele firmy W. Legutko

Od lewej: Danuta Czabańska, właścicielka firmy Sumin i Renata 
Aleksandrzak

Od lewej: Renata Aleksandrzak, Joanna Legutko, członek zarządu firmy 
W. Legutko i Jarosław Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrodniczego” 
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„Biznes Ogrodniczy” Hasło z numeru sierpień 2017

Imię ………………………………………………………………………….

Nazwisko …………………………………………………………………

Ulica ………………………………………………………………………

Nr domu …………………………………………………………………..

Kod pocztowy ……………………………………………………………..

Miejscowość ………………………………………………………………

Data urodzenia ……………………………………………………………

Numer telefonu …………………………………………………………….

E-mail …………………………………………………………………….

Warunkiem udziału w losowaniu jest nadesłanie do 26 sierpnia prawidłowo wypeł-
nionego kuponu zawierającego hasło oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych moich danych 
osobowych przez Wydawnictwo Media Experts sp. z o. o. Przysługuje Państwu prawo 
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

……………………  …………………………………………
Data Podpis

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie, 
które wystarczy przesłać wraz z kuponem na adres Media 
Experts ul. Grunwaldzka 43/1, 60-784 Poznań, aby wziąć 
udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę Athena. 
Nagroda od firmy Athena – zestaw podłoży do ziół, pod 
storczyki oraz torf kwaśny będzie do odebrania na stoisku 
firmy podczas Wystawy „Zieleń to Życie”.

Rozwiązanie z numeru 7/92  Flora i satysfakcja gwarantowana.

Nagrodę ufundowaną przez firmę  Flora otrzymuje Katarzyna 
Grochowalska z Łysomic. Gratulujemy!

KRZYŻÓWKA Z






