
BIZNES
OGRODNICZY w

w
w.

bi
zn

es
-o

gr
od

ni
cz

y.p
lO G Ó L N O P O L S K I  M A G A Z Y N  B R A N Ż Y  O G R O D N I C Z E J

NR 3/98
Marzec 2018

ISSN 2080-1610

Mamy 
potencjał, by 
być liderem 

Mariusz Grelewicz, 
prezes zarządu firmy 

CIECH Sarzyna

strona 10

W oczekiwaniu na wiosnę

s. 92 s. 96

Z centrum biznesu

s. 110

My Plant Garden





Po owocach ich poznacie

Poznajmy się…

Stalco Garden – 
bo sukces ma kolor limonkowy

16

120

3SPIS TREŚCI

64

FELIETON
6 Co się „liczy” w biznesie?
WYWIAD NUMERU
10 Mamy potencjał, by być liderem
RAPORT SPECJALNY
16 Po owocach ich poznacie
HANDEL NOWOCZESNY
22 Leroy Merlin
ROŚLINA MIESIĄCA
24 Pierwiosnek lekarski Primula veris 'Cabrillo'
POLECANE ROŚLINY
25 Polecane rośliny
WARTO WIEDZIEĆ
26 Ogórki PNOS
HANDEL W REGIONIE
28 W stronę klienta
HANDEL
34 Niedziela będzie dla nas?
ROZMOWA
38 Szczepionki dla szkodników
SEGMENT RYNKU
42 Jak zarabiać na mszycach
WARTO WIEDZIEĆ
46 Smart garden AL-KO
TRYBIKI RYNKU
50 Ogrodnicy na traktory!
NOWOŚCI
56 Sprzęt zmechanizowany
TRZY PYTANIA DO…
58 Nasi klienci są w dobrych rękach
WARTO WIEDZIEĆ
60 Najlepsze trawy z Iławy
TEMAT MIESIĄCA
62 Wyzwania dla pracodawców
ROZMOWA
64  Stalco Garden – bo sukces ma kolor 

limonkowy
Z WIZYTĄ U…
66 Jak przyciągnąć klientów?
POND
70 Czy warto STAWiać na nowości?
ROZMOWA
76 Donice z zarobkiem
W OBIEKTYWIE
78 Jak zwrócić uwagę klientów?
TOP INNOWACJA LUTEGO
80 Nawozy organiczne Innbio
TOP INNOWACJA MARCA
81 Proszek na mrówki MAX – Bros
NOWOŚCI
82 Nowe produkty na rynku
WARTO WIEDZIEĆ
86  Poszerzenie oferty urządzeń czyszczących STIGA
PREZENTACJA MARKI
88 ROSTAING – nowa marka Victus-Emak
CENTRUM OD A DO Z
90 Twoją siłą jest edukacja
Z WIZYTĄ U…
92 W oczekiwaniu na wiosnę
W OBIEKTYWIE
96 Z centrum kwiaciarskiego biznesu
SEGMENT RYNKU
100 Trawnikowy niezbędnik
PULS BRANŻY
106 Informacje w skrócie
POZNAJMY SIĘ
120 Andrzej Kaźmierczak

BIZNES
OGRODNICZY



W tym roku świętujemy nasz jubileusz. „Biznes Ogrodniczy” 
obchodzi 10. urodziny. W marcu 2009 r. ukazał się numer 
zerowy. Jestem niezwykle dumna, że wspólnie stworzyliśmy 
magazyn, który połączył branżę. Od samego początku 
naszym celem było być blisko branży i dla branży. 
Dziękuję Wam, naszym Czytelnikom za słowa uznania, 
zaangażowanie we wspólne tworzenie „Biznesu Ogrod-
niczego” i te lata wspaniałej współpracy. Wszyscy razem 
rozwijamy branżę ogrodniczą, dlatego cieszę się ogromnie, 
że z tak wielkim sukcesem wystartowały Rodzinne Warsztaty 
Ogrodnicze, które wspieramy od samego początku. PSCO 

z kolei przygotowało akcję „Sprzyjamy pszczołom”, której z całego serca kibi-
cuję. To wspaniały pomysł, udowadniający po raz kolejny, że razem możemy 
więcej! Związek Szkółkarzy Polskich jest partnerem merytorycznym i społecznym 
w staraniach Łodzi o lokalizację EXPO Horticultural w 2024 r. – trzymam kciuki 
za powodzenie tej inicjatywy. 
Wszystkie te działania pokazują, że branżę ogrodniczą tworzą ludzie pełni 
pasji, którzy ciągle chcą więcej i bardziej, dlatego tak ogromnie się cieszę, że 
wspólnie z Państwem mogę tworzyć biznes ogrodniczy. 

Dziękuję i życzę sukcesów!

Wspólne 
działania
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6 FELIETON

Na pytanie zadane w ty-
tule tego felietonu moż-
na by udzielić wiele róż-
nych odpowiedzi – bo 
w biznesie liczą się za-

równo rezultaty, rozumiane jako sku-
teczność, efektywność i maksymalizacja 
zysku, jak i trudniej policzalne warto-
ści, takie jak pozycja marki czy relacje 
z kontrahentami i klientami. 

W branży ogrodniczej warto jednak 
zadać sobie pytanie odwrotne: nie „co 
się liczy w biznesie?”, bo o tym nie war-
to pisać, ale „czego się nie liczy?”. Mam 
wrażenie, że nie liczy się bardzo dużo 
– nieuwzględnionych lub niedoszaco-
wanych kosztów, które w ostatecznym 
rozrachunku wpływają na rentowność 
biznesu, jest w naszej branży całkiem 
sporo. 

Można to zauważyć chociażby po 
wielu opiniach wypowiadanych przez 
przedstawicieli branży – dotyczących 
oceny sezonu, perspektyw rozwoju da-
nej kategorii czy pozycji firmy na rynku. 

Bardzo często są one raczej intuicyjne niż oparte na 
faktach. Niezależnie od tego, czy są to oceny pozy-
tywne, czy negatywne, zawsze musimy zadać sobie 
kilka pytań dodatkowych: „jest dobrze, ale w porów-
naniu do czego?”, „kiedyś było lepiej, ale w jakim oto-
czeniu rynkowym?”. 

Natomiast czynnikiem bardzo często pomijanym 
w firmowych „rachunkach”, patrząc raczej przez pry-
zmat strategii niż księgowości, jest czas. I nie chodzi 
tu tylko o tzw. roboczogodzinę. Przy ograniczonych 
zasobach – jeśli w danym czasie postawimy na reali-
zację określonych zadań – musimy uwzględnić nie 
tylko ich „zwykłe” koszty, ale też koszty alternatywne 
– wartość utraconych korzyści w związku z niewyko-
rzystaniem w najlepszy sposób dostępnych zasobów. 

Takie dokładne „liczenie” nie jest oczywiście łatwe 
w branży, w której brakuje informacji – często zamiast 
twardych danych mamy do dyspozycji tylko wartości 
szacunkowe, przybliżone, z dużym marginesem błę-
du statystycznego. 

Niestety w zielonym biznesie, jeśli ktoś decyduje się 
na rzetelne badania – to najczęściej w wąskim zakresie 
i wyłącznie na własny użytek. Na drugim biegunie są 
natomiast badania globalne, które są umiarkowanie 
przydatne dla wielu przedsiębiorstw o zasięgu kra-
jowym czy nawet tylko lokalnym. 

Na tak konkurencyjnym rynku nie można jednak 
działać na zasadzie: „najpierw coś zrobimy, a później 
sprawdzimy, czy się opłacało” albo „robimy tak, bo 
zawsze tak robiliśmy”. Tylko zarządzanie w oparciu 
o liczby i konkretne dane pozwala wejść na wyższy 
poziom rozwoju. 

Co się „liczy”  
w biznesie? 

Jarosław Olewicz
wydawca miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”

Takie dokładne 
„liczenie” nie 
jest oczywiście 
łatwe w branży, 
w której brakuje 
informacji – 
często zamiast 
twardych 
danych mamy 
do dyspozycji 
tylko wartości 
szacunkowe





„Biznes Ogrodniczy” to jedyne czasopismo, które pozwala mi dowiedzieć się, jak 
rozwijają się inne centra ogrodnicze, jakie działania w swoich placówkach podejmują 
moi przyjaciele, jaki mają sezon. Dzięki temu wiem, jaka jest sytuacja na rynku, a to bardzo 
ważne. To motywuje do działania, szukania nowych pomysłów, wdrażania ciekawych 
rozwiązań. Bardzo przydatna jest rubryka ‘Nowości’, dzięki której na bieżąco wiem, jakie 
produkty są wprowadzane i promowane. Doceniam także artykuły o poszczególnych 
kategoriach produktów, które pozwalają mi poznać plany producentów, dowiedzieć się, 
jaka jest ich opinia na temat rozwoju danych grup produktów i w co warto inwestować. 
Moją ulubioną rubryką jest ‘Handel w regionie’, która daje szeroki i prawdziwy obraz 
rynku.

„Biznes Ogrodniczy” to czasopismo, które jest niezwykle przydatne w codziennej 
pracy, łączy naszą branżę i pomaga jej się rozwijać.

Halina Poślad
właścicielka sklepu ogrodniczego AGRO w Grodzisku Mazowieckim
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CIECH Sarzyna to największy 
polski producent środków ochro-
ny roślin, z ponad 50-letnim do-
świadczeniem w tej dziedzinie. 
Dlaczego zdecydowali się Pań-
stwo na poszerzenie oferty o pro-
dukty hobby? I dlaczego akurat 
3 lata temu? 

CIECH Sarzyna jest jedną z klu-
czowych spółek międzynarodowej 
grupy chemicznej CIECH, której 

strategia, w znacznej mierze, opiera 
się na dywersyfikacji prowadzonej 
działalności biznesowej i rozwoju 
oferty o produkty specjalistyczne. 
Dlatego 3 lata temu, analizując róż-
ne plany rozwojowe, uznaliśmy, że 
z naszym wyjątkowym doświad-
czeniem, know-how największe-
go polskiego producenta środków 
ochrony roślin oraz możliwościami 
produkcyjnymi, dystrybucyjnymi 

Z naszych analiz wynika, że rynek ogrodniczy z roku na rok 
odnotowuje kilkuprocentowy wzrost – to dla nas dobre prognozy 
do rozwoju linii hobby. Wierzymy w rosnący potencjał branży oraz 
naszą markę ZIEMOVIT, która w perspektywie średnioterminowej, 
dzięki wsparciu sprzedażowemu i naszym możliwościom 
produkcyjnym, może stać się liderem w swojej kategorii – mówi 
Mariusz Grelewicz, prezes zarządu firmy CIECH Sarzyna

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI

Mamy potencjał, 
by być liderem 

Wśród zaobserwowanych trendów konsumenckich 
można wymienić wzrost popularności produktów 
premium, bio i ekologicznych, rosnący udział Internetu 
w kanałach sprzedaży, a także duże poczucie potrzeby 
edukacji wśród klientów. Współczesny konsument to 
„smart shopper”, który aktywnie poszukuje informacji 
na temat produktów w różnych źródłach
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i marketingowymi, możemy z suk-
cesem wejść na rynek ogrodniczy 
w Polsce z nową linią produkto-
wą – ZIEMOVIT, oferując tym sa-
mym działkowcom, ogrodnikom 
i wszystkim miłośnikom zieleni 
bardzo szeroki wybór produktów 
najwyższej jakości.

Liczba działek w Polsce ciągle 
rośnie, a konsumenci są coraz bar-
dziej świadomi, jak w profesjonalny 
sposób zadbać o ogród, działkę czy 
balkon. Wśród zaobserwowanych 
trendów konsumenckich można 
wymienić wzrost popularności pro-
duktów premium, bio i ekologicz-
nych, rosnący udział Internetu 
w kanałach sprzedaży, a także duże 
poczucie potrzeby edukacji wśród 
klientów. Współczesny konsument 
to „smart shopper”, który aktywnie 
poszukuje informacji na temat pro-
duktów w różnych źródłach. Marka 
ZIEMOVIT doskonale dopasowuje 
się do tych trendów, a nawet może-
my pokusić się o stwierdzenie, że 
niektóre z nich kreuje na polskim 
rynku produktów ogrodniczych 
dla hobbystów. 

Nie ukrywam, że z dużą satysfak-
cją przyjęliśmy bardzo pozytywną 
reakcję branży na poszerzenie naszej 
oferty o kategorię „Dom i Ogród”.

Skala i potencjał rynku ogrodni-
czego w porównaniu z rolniczym 
jest relatywnie niewielka. Jaką 
pozycję w hierarchii firmy zaj-
muje branża ogrodnicza?

Naturalnie nasza podstawowa 
działalność biznesowa skupia się 
na produkcji środków ochrony ro-
ślin dla branży AGRO oraz żywic. 
Nie wpływa to jednak na fakt, że 
bardzo poważnie podchodzimy 
do naszej działalności w branży 
ogrodniczej. Wierzymy w jej ro-
snący potencjał oraz naszą markę 
ZIEMOVIT, która w perspektywie 

średnioterminowej – dzięki wspar-
ciu sprzedażowemu i naszym moż-
liwościom produkcyjnym – może 
stać się liderem w swojej katego-
rii. Myślę, że nasze bardzo aktyw-
ne działania sprzedażowe w tym 
obszarze pokazują, jak ważny jest 
dla nas rozwój marki ZIEMOVIT.

Przypomnę również, że w ciągu 
2 lat nasza oferta skierowana do 
polskich ogrodników i działkow-
ców rozrosła się do ponad 51 pro-
duktów, co doskonale podkreśla 
skalę zaangażowania CIECH Sa-
rzyna w tej kategorii produktowej.

CIECH Sarzyna jest częścią Gru-
py CIECH, jednej z największych 
polskich firm. Czy na hobbystycz-
nym rynku ogrodniczym przyda-
je się to know-how?

Oczywiście! Podstawą najwyższej 
jakości naszych produktów są dzia-
łania badawczo-rozwojowe prowa-
dzone przez nowoczesne laborato-
rium naszej Grupy – CIECH R&D, 
w którym najzdolniejsi naukowcy 
nieustannie pracują nad doskona-
leniem naszych środków oraz two-
rzeniem nowych wyrobów. W na-
szej codziennej pracy korzystamy 

Przypomnę również, że w ciągu 2 lat nasza oferta 
skierowana do polskich ogrodników i działkowców rozrosła 
się do ponad 51 produktów, co doskonale podkreśla skalę 
zaangażowania CIECH Sarzyna w tej kategorii produktowej



WYWIAD NUMERU 13

również z doświadczenia Grupy 
CIECH w obszarach kontroli jako-
ści, logistyki, komunikacji z klien-
tami czy marketingu. To bezcenne 
doświadczenia zgromadzone przez 
naszą organizację w ciągu ponad 70 
lat działalności CIECH na rynkach 
światowych.

A może wielkość firmy jest tak-
że przeszkodą w rozwijaniu dys-
trybucji w kanale tradycyjnym? 
W branży ogrodniczej jest wiele 
firm rodzinnych, producentów 
i dystrybutorów często łączą bli-
skie relacje, a w razie problemów 
można sięgnąć po telefon i po 
prostu zadzwonić do właścicie-
la, którego zna się po imieniu. 
Do kogo dzwonić w takim przy-
padku w firmie CIECH Sarzyna?

Uważam, że skala naszej działal-
ności oraz mocna pozycja na rynku 

środków ochrony roślin daje nam 
unikalne możliwości w obszarze 
dystrybucji. Dzięki naszym dobrym 
relacjom i wysokiej reputacji nasze 
produkty dostępne są w sprzedaży 
w najlepszych centrach ogrodni-
czych, a także w sieciach handlo-
wych, takich jak Leroy Merlin, Bri-
comarché czy PSB Mrówka. Waż-
nym kanałem dystrybucji jest dla 
nas także Internet.

Zapewniam również, że kon-
takt z naszymi przedstawicielami 
jest bardzo dogodny. ZIEMOVIT 
to m.in. prężnie działający dział 
sprzedaży i marketingu, a nasi pra-
cownicy chętnie odpowiedzą na 
wszelkie pytania.

Jakie są najważniejsze elementy 
Państwa strategii na rynku ogrod-
niczym w perspektywie najbliż-
szych 5 lat? 

Tak jak wspominałem, wierzy-
my, że ZIEMOVIT ma potencjał, 
by szybko stać się liderem w swo-
jej kategorii. Fundamentem rozwo-
ju marki mają być w najbliższych 
latach intensywne badania, roz-
budowa oferty produktowej oraz 
systematyczny rozwój dystrybu-
cji i sprzedaży. W kolejnych sezo-
nach będziemy kontynuować tak-
że sprawdzone już działania mar-
ketingowe – organizować ciekawe 
akcje promocyjne oraz atrakcyjne 
konkursy dla konsumentów. Cieszę 
się także, że dzięki trafnej strate-
gii marketingowej nasza marka 
jest dobrze widoczna w telewizji, 
Internecie oraz prasie branżowej.

Z czym kojarzy się konsumentom 
marka ZIEMOVIT? Czy dysponu-
ją Państwo badaniami diagno-
zującymi rozpoznawalność tej 
marki na hobbystycznym rynku 
ogrodniczym? 

Już po pierwszym roku od wdro-
żenia marki ZIEMOVIT, w przepro-
wadzonym przez nas badaniu doty-
czącym rozpoznawalności brandów 
hobbystycznych, nasza marka była 
wskazywana spontanicznie przez 
respondentów, co jest dla nas du-
żym sukcesem i potwierdzeniem 
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skuteczności działań marketingo-
wych. ZIEMOVIT jest postrzegany 
jednoznacznie jako produkt polski, co 
jest zbieżne z zamierzonym wizerun-
kiem i bardzo pozytywnie odbierane 
przez respondentów. Kolejną pozy-
tywną cechą marki jest jej postrze-
ganie jako profesjonalnej, dobrze ra-
dzącej sobie w trudnych sytuacjach. 
Respondenci przyporządkowali mar-
kę do segmentu premium – bardzo 
trafnie. Nasi klienci doceniają rów-
nież estetykę marki, zwłaszcza opa-
kowań produktów. Ponadto opako-
wania produktów ZIEMOVIT zostały 
bardzo wysoko ocenione za funkcjo-
nalność i wygodę użytkowania, wy-
przedzając pod tym względem popu-
larne na rynku ogrodniczym firmy. 

Na ofertę ZIEMOVIT składa się 
obecnie już 51 różnych produk-
tów dla ogrodnictwa: nawozy, 
środki ochrony roślin, podłoża, 
mieszanki nasion traw. Czy pla-
nują Państwo poszerzenie ofer-
ty także w innych kategoriach? 

Tak, rozwój oferty produkto-
wej jest podstawą naszej strategii 
biznesowej. Nie ograniczamy się 
tylko do nawozów, podłoży i środ-
ków ochrony roślin. W ostatnim 
czasie wprowadziliśmy do oferty 
m.in. BIOKOMPOSTER ZIEMOVIT, 

który przyspiesza kompostowa-
nie i wzbogaca wartość nawozową 
kompostu oraz kilkanaście innych 
produktów naturalnych. W najbliż-
szym roku planujemy dalszy rozwój 
oferty o produkty z zakresu środ-
ków ochrony roślin, nawozów na-
turalnych, a także – w odpowiedzi 
na oczekiwania klientów – rozwój 
produktów typu ready to use. 

W Państwa nowej ofercie można 
znaleźć m.in. linię produktów ZIE-
MOVIT Naturalny. Jakie oczeki-
wania mają Państwo wobec tej 
grupy produktów? 

Obserwujemy dziś na rynku silny 
trend powrotu do natury – stąd też 

nasza nowa kategoria produktowa 
ZIEMOVIT Naturalny. Wierzymy, że 
coraz więcej naszych klientów szuka 
produktów, których skład pozwala 
pielęgnować rośliny zgodnie z naturą. 
Warto podkreślić, że rozbudowali-
śmy markę ZIEMOVIT o nową kate-
gorię z dużym rozmachem – wcho-
dząc na rynek z aż 17 naturalnymi 
nowościami produktowymi. 

Podstawą nowej kategorii w ofer-
cie marki ZIEMOVIT są naturalne 
i organiczne nawozy: do warzyw, 
borówek, do drzew i krzewów owo-
cowych, truskawek, pomidorów 
i papryki, do ziół oraz uniwersal-
ny. Nawozy naturalne i organicz-
ne można stosować już w trakcie 

Obserwujemy dziś na 
rynku silny trend powrotu 

do natury – stąd też nasza 
nowa kategoria produktowa 

ZIEMOVIT Naturalny. 
Wierzymy, że coraz więcej 

naszych klientów szuka 
produktów, których skład 

pozwala pielęgnować 
rośliny zgodnie z naturą
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sadzenia lub siewu. Bardzo korzystne jest także 
kilkakrotne stosowanie nawozów ZIEMOVIT 
Naturalny w trakcie wegetacji roślin. Można 
je stosować przez cały sezon, ponieważ są bez-
pieczne dla roślin w każdej fazie rozwoju. Po 
zastosowaniu nawozy ZIEMOVIT Naturalny 
dostarczają roślinom składników pokarmo-
wych niezbędnych dla wzrostu i rozwoju oraz 
cennych mikroelementów, które wpływają 
korzystnie na ich zdrowotność oraz wartość 
odżywczą plonu.

Kategorię ZIEMOVIT Naturalny uzupełniają 
biopałeczki nawozowe: do roślin kwitnących, 
roślin zielonych, storczyków i uniwersalne. 
Wśród zaprezentowanych nowości znalazł 
się także HUMUS Niezbędnik Działkowca, 
dostarczający roślinom łatwo przyswajalne 
naturalne składniki pokarmowe, HUMUS 
PLUS Uniwersalny, poprawiający strukturę 
gleby oraz stwarzający korzystne warunki dla 
wzrostu i rozwoju roślin, a także BIOHUMUS 
Uniwersalny. W naszej ofercie można znaleźć 
również w pełni naturalny produkt BIOKON-
TRA, który skutecznie zwalcza mszyce i inne 
uciążliwe szkodniki oraz wspomniany wcze-
śniej BIOKOMPOSTER. ZIEMOVIT Natural-
ny to również BIOAKTYWATOR Uniwersalny 
w wygodnej w użyciu granulowanej formie, 
który zwiększa dostępność składników po-
karmowych, pobudzając życie mikrobiolo-
giczne w podłożu.

Firma CIECH Sarzyna rozwijając swoją 
ofertę nawozów mocno postawiła na pro-
mocję także nawozów jesiennych. Czy ich 
popularność wśród konsumentów rośnie? 

Warto podkreślić, że w branży zauważalna 
jest coraz większa świadomość tego, jak powin-
ny być nawożone i zadbane rośliny. W okresie 
wiosennym działkowcy i ogrodnicy stosują 
kilkakrotne nawożenie swoich upraw, coraz 
częściej też doceniają efekty nawożenia jesien-
nego, które do niedawna było rzadko stosowa-
ne. Stąd nasza odpowiedź na ich potrzeby –  
4 nowe, jesienne nawozy: do iglaków, trawni-
ków, płynny oraz uniwersalny. Zwiększają one 
odporność roślin na mrozy i choroby, zapew-
niając im jednocześnie lepszy wygląd do póź-
nej jesieni i lepszy „start” wiosenny.

W ostatnich latach firma CIECH Sarzyna po-
dwoiła eksport swoich produktów AGRO. 
Czy dalsze plany ekspansji w tym zakre-
sie obejmują także produkty ogrodnicze 
z segmentu hobby?

Rynki zagraniczne rzeczywiście są dla nas 
bardzo ważne w branży AGRO i mamy pla-
ny, aby rozwijać tę część biznesu. Jeśli chodzi 
o ZIEMOVIT, na razie skupiamy się na naszym 
rodzimym rynku.

Oprócz aktywności na Facebooku prowa-
dzą Państwo także kanał na YouTube, na 
którym można obejrzeć filmy zrealizowane 
we współpracy z blogerem Ogrodnikiem 
Tomkiem. Czy te działania przekładają się 
na sprzedaż produktów marki ZIEMOVIT?

Od samego początku marki postawiliśmy 
na interakcję z klientami. Chcemy nie tylko 
dostarczać im produkty najwyższej jakości, 
ale także stać się dla nich zaufanym doradcą. 
Dlatego osoby zainteresowane poszerzeniem 
swojej wiedzy z zakresu pielęgnacji ogrodów 
czy roślin balkonowych mają do swojej dys-
pozycji m.in. stronę internetową www.ziemo-
vit.pl, wyposażoną w rozbudowany poradnik 
i wirtualny kalendarz ogrodnika. Inspirują-
cym miejscem dla wszystkich poszukujących 
wskazówek na temat pielęgnacji i aranżacji 
zielonych przestrzeni jest również fanpage 
marki na Facebooku – „Niech Żyje Ogród” 
(@ZiemovitNiechZyjeOgrod) oraz kanał po-
radnikowy na serwisie YouTube („Ziemovit”).

Zdecydowaliśmy się również na współpracę 
z Ogrodnikiem Tomkiem, który jest dużym 
autorytetem dla wielu naszych klientów. 
Cieszymy się, że dzięki dobrej współpracy 
mogliśmy wspólnie zaprezentować widzom 
naszego kanału wiele cennych wskazówek 
dotyczących sadzenia, nawożenia, pielęgna-
cji i ochrony własnego kawałka przydomo-
wej zieleni. Warto zwrócić uwagę, że nawią-
zaliśmy również współpracę z programem 
„Maja w Ogrodzie”.

Nasza filozofia ma znaczący wpływ na 
bardzo pozytywne postrzeganie naszej 
marki, co oczywiście przekłada się na do-
brą sprzedaż produktów i dobre perspek-
tywy rozwojowe. 



ich poznacie
Po owocach 
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Borówka, malina, jagoda kamczacka i… długo, długo nic. 
Na rynku krzewów owocowych hierarchia jest już ustalona 
i nic nie zapowiada zmiany. Popyt na borówkę jest ciągle 

duży, a wymagająca produkcja ogranicza podaż 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Spis treści:
20  Uprawa nie dla 

amatorów 

21  Potencjał w świdośliwie
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Miniony sezon był trudny 
dla szkółek specjalizu-
jących się w produkcji 

roślin owocowych. Z powodu nie-
korzystnej pogody okres sprzeda-
ży i wiosennych nasadzeń nałoży-
ły się na siebie. Czołowi producen-
ci są jednak zadowoleni z wyników 
handlowych – co roku notują sta-
bilne wzrosty sprzedaży. W handlu 
krzewami owocowymi utrzymuje 
się dobra koniunktura. Na rynku 
szkółkarskim w tej kategorii nie-
zmiennie najważniejszą rolę od-
grywa borówka. Zainteresowanie 
wśród plantatorów jest ciągle bar-
dzo duże, pomimo osiągnięcia wy-
sokiego pułapu sprzedaży. Wśród 

odmian borówki, zarówno w Eu-
ropie, jak i na świecie, dominuje 
'Duke'. Na rynku można zauwa-
żyć tendencję do sadzenia wcze-
snych i późnych odmian borówki 
– w Polsce posadzono już sporo 
odmian, które zbiera się w środ-
ku sezonu. – Szczególnie poszu-
kiwane są także odmiany borówki 

Borówka wiedzie prym

Marcin Wyka 
właściciel

Gospodarstwa Ogrodniczego Kusibab-Wyka 

W sprzedaży krzewów owocowych utrzymuje się dobra 
koniunktura, co roku notujemy wzrosty od kilku do nawet 
20% w zależności od gatunku i odmiany. Prym niezmiennie 

wiedzie borówka. W naszej szkółce to ok. 65-70% wszystkich sprzedawanych krzewów 
owocowych. Na drugim miejscu plasuje się jagoda kamczacka. Dalej malina, jeżyna, 
świdośliwa, aronia czy dereń jadalny. 
W naszym przypadku odbiorcami większości krzewów borówki – ok. 90% – są 
plantatorzy. Wielu z nich prowadzi młode plantacje, niebędące w pełni owocowania 
– ilość owoców na rynku może się więc zwiększać w kolejnych latach. Rezerwy 
na polskim rynku są jednak duże, bo statystycznie konsumujemy bardzo mało 
owoców borówki, a i zbiory niekiedy odbiegają od oczekiwań ze względu na błędy 
w prowadzaniu plantacji oraz uwarunkowania przyrodnicze.
Rozwijamy też nowe kierunki eksportu, zwłaszcza w stronę południa Europy, ale rozwój 
sprzedaży na polskim rynku ciągle jest bardzo widoczny. 
W przypadku pozostałych roślin owocowych, takich jak jagoda kamczacka, konieczna 
jest większa promocja świeżych owoców – nowych, smacznych odmian dostępnych 
na rynku. Dopiero po wykreowaniu odpowiednio dużego popytu na rynku owoców 
świeżych wzrasta zapotrzebowanie na przetwory. W innych krajach konfitury, dżemy, 
suszone owoce czy dodatki do jogurtów z jagody kamczackiej są już popularne. 

Szczególnie poszukiwane 
są odmiany borówki 

półwysokiej, 
mrozoodpornej. Tak duże 
zainteresowanie borówką 

jest charakterystyczne 
dla regionu Europy 

Środkowo-Wschodniej, 
na Zachodzie popyt nie 

jest już tak znaczący – 
mówi Anna Ciepłucha, 

właścicielka Gospodarstwa 
Szkółkarskiego Ciepłucha

półwysokiej, mrozoodpornej. Tak 
duże zainteresowanie borówką 
jest charakterystyczne dla regio-
nu Europy Środkowo-Wschodniej, 
na Zachodzie popyt nie jest już tak 
znaczący – mówi Anna Ciepłu-
cha, właścicielka Gospodarstwa 
Szkółkarskiego Ciepłucha. – Bar-
dzo popularna jest również jagoda 



R E K L A M A  
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W handlu krzewami 
owocowymi utrzymuje się 
dobra koniunktura. Na rynku 
szkółkarskim w tej kategorii 
niezmiennie najważniejszą 
rolę odgrywa borówka. 
Zainteresowanie wśród 
plantatorów jest ciągle 
bardzo duże, pomimo 
osiągnięcia wysokiego 
pułapu sprzedaży

kamczacka, szczególnie odmia-
ny 'Wojtek' i 'Zojka' – jej sprze-
daż stanowi ok. 15% wszystkich 
krzewów owocowych w naszej 
szkółce – dodaje. – Wyraźnie ro-
śnie także zainteresowanie ma-
liną. Na rynku poszukiwane są 
sadzonki dobrej jakości, głównie 
odmian prawnie chronionych, 

wolnych od chorób i ta tenden-
cja powinna utrzymać się na 
rynku także w kolejnych latach 
– mówi Marcin Wyka, właściciel 
Gospodarstwa Ogrodniczego 
Kusibab-Wyka.

Bardzo duże znaczenie w sprze-
daży krzewów owocowych ma eks-
port. Niektóre szkółki za granicę 

wysyłają ponad połowę produkcji 
borówki i sporo jagody kamczac-
kiej. Jednak możliwości rozwoju 
na polskim rynku wciąż są jesz-
cze bardzo duże.  
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Zdaniem szkółkarzy, choć plantacji borówki przybywa 
i systematycznie zwiększany jest areał upraw, owoców dobrej 

jakości wciąż brakuje na rynku 

Uprawa nie  
dla amatorów 

Jak podają organizatorzy Kon-
ferencji Borówkowej, która na 
początku marca odbyła się 

w Ożarowie Mazowieckim, według 

raportu International Blueberry Or-
ganization (IBO), Polska nie jest 
już europejskim liderem w pro-
dukcji borówek. Tytuł ten przeję-
ła Hiszpania, gdzie w 2016 r. pro-
dukcję tych owoców oszacowano 
na ponad 28 tys. ton, podczas gdy 

w Polsce – na 12 tys. ton. Znaczą-
cym producentem tych owoców 
w Europie są też Niemcy z produk-
cją na poziomie 10 tys. ton. Dane 
z raportu IBO są jednak optymi-
styczne – produkcja owoców bo-
rówki na świecie stale rośnie, 
w 2016 r. wyniosła 650 tys. ton –  
w ciągu 2 lat wzrosła więc o pra-
wie 100 tys. ton. Z prognoz wyni-
ka również, że w 2019 r. światowa 
produkcja borówki może osiągnąć 
poziom 900 tys. ton. – Rynek na 
borówkę jeszcze się nie nasycił. 
Produkcja tej rośliny jest bardzo 
wymagająca, to zupełnie inna 
skala trudności niż w przypad-
ku maliny, truskawki czy jagody 
kamczackiej. Pomimo powstania 
wielu nowych plantacji i znaczne-
go zwiększenia powierzchni upraw 
na rynku wciąż brakuje dobrych 
owoców – mówi Krzysztof Bie-
licki, właściciel Szkółki Krzewów 
Ozdobnych Bielicki. – Borówki 
produkuje się coraz więcej, zwłasz-
cza w Ameryce Południowej, Hisz-
panii czy Maroku, ale ze względu 
na koszty transportu polski ma-
teriał jest ciągle konkurencyjny – 
dodaje.  Rynek na borówkę jeszcze 

się nie nasycił. Produkcja 
tej rośliny jest bardzo 

wymagająca, to zupełnie 
inna skala trudności niż 

w przypadku maliny, truskawki 
czy jagody kamczackiej. 
Pomimo powstania wielu 

nowych plantacji i znacznego 
zwiększenia powierzchni 

upraw na rynku wciąż brakuje 
dobrych owoców –  

mówi Krzysztof Bielicki, 
właściciel Szkółki Krzewów 

Ozdobnych Bielicki
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Jaka roślina wśród krzewów owocowych może 
w przyszłości zyskiwać na znaczeniu? Zdaniem 

szkółkarzy duży potencjał sprzedażowy tkwi 
w świdośliwie 

Potencjał 
w świdośliwie

Du ż ą popu l a r nośc i ą 
zwłaszcza w  mediach 
cieszyły się w ostatnich 

latach mniej popularne rośliny 
owocowe takie jak dereń jadal-
ny, świdośliwa czy malinojeżyna. 
Jednak ich uprawa nie odgrywa 
jak na razie wielkiej roli w produk-
cji szkółkarskiej. Czy ta sytuacja 
może się zmienić w najbliższych 
latach? Zdaniem szkółkarzy ma-
linojeżyna to raczej ciekawost-
ka, wabik na klientów w kanale 
nowoczesnym i nigdy nie będzie 
znaczącą pozycją w asortymencie 
szkółek – w przypadku tej rośli-
ny trudno mówić o wyjątkowych 
walorach smakowych, nie ma też 
na nią zapotrzebowania ze stro-
ny przetwórców owoców. Dereń 

jadalny ciągle pozostaje w niszy, 
choć coraz częściej zakładane są 
sady dereniowe. W przypadku 
tej rośliny barierą rozwoju jest 
jednak stosunkowa trudna pro-
dukcja i ograniczona podaż – nie-
wielu szkółkarzy decyduje się na 
znaczące poszerzenie oferty tej 
rośliny, a przy małej skali pro-
dukcji trudniej ją wypromować. 
Do łask wraca natomiast śwido-
śliwa – to trend, który można za-
uważyć zarówno wśród szkółek, 
jak i w centrach ogrodniczych. 
Klienci coraz częściej doceniają 
walory tej rośliny – niezbyt duże 
wymagania uprawowe, atrakcyj-
ne kwiaty i liście oraz dekoracyj-
ne i smaczne owoce, idealne na 
dżemy, soki i nalewki.  



Jakie są na ten rok plany rozwojowe sieci Leroy Merlin Polska, która 
w 2017 r. otworzyła aż 5 nowych sklepów? W jakich kategoriach 

produktowych tkwi największy potencjał? 

Leroy Merlin – 60. sklep  
w Polsce coraz bliżej 

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI

Ile obecnie sklepów liczy sieć Le-
roy Merlin Polska i ile otwarć na-
stąpiło w 2017 r.? 

W tym momencie Leroy Merlin li-
czy 59 sklepów, które zlokalizowane są 
w 38 polskich miastach. Nasz zespół 
to już 10 tys. pracowników w sklepach 
i centrali, którzy w swojej codziennej 
pracy ułatwiają klientom realizację 
domów i ogrodów ich marzeń. 

W 2017 r. otworzyliśmy 5 skle-
pów – w Bełchatowie, Pile, Wrocła-
wiu, Mirkowie pod Wrocławiem oraz 
w podwarszawskim Wołominie. Roz-
wijamy się bardzo dynamicznie nie 
tylko w obszarze nowych otwarć – 
w ub.r. w ramach projektu „Mobility” 

wyposażyliśmy wszystkich naszych 
pracowników – obecnie ponad  
10 tys. osób – w smartfony służ-
bowe z zainstalowanymi aplikacja-
mi, które wspierają obsługę klienta 

Sezonowe kolekcje i nowe produkty

Jakub Marlewski 
dyrektor Grupy Produktowej 

Leroy Merlin Polska 

Miniony sezon w sprzedaży artykułów ogrodniczych oceniamy 
bardzo dobrze, mimo trudnego początku spowodowanego 
załamaniem pogody i niespodziewaną falą przymrozków, która 

zniszczyła wiele upraw u producentów. Tak naprawdę sezon na dobre zaczął się  
w 2 poł. maja. 
Nasze plany wobec tej kategorii produktów jak co roku obejmują zmiany i modyfikacje 
oferty – tak, aby była zgodna z potrzebami klientów i najnowszymi trendami. 
Wprowadzamy sezonowe kolekcje i nowe produkty, które – jak pokazały poprzednie 
lata – okazały się hitem sezonu. Takim bestsellerem była np. kolekcja ziół i warzyw do 
uprawy w doniczkach i skrzynkach balkonowych. W tym roku nasi klienci też mogą 
spodziewać się wielu nowych i ciekawych produktów do ogrodu. 

2 pytania do…
Maksymiliana Pawłowskiego, 

rzecznika prasowego  
Leroy Merlin Polska

i kontakt pomiędzy personelem. Na 
tak dużą skalę zrobiliśmy to jako 
pierwsi w Europie. 

Jakie są plany rozwojowe na 2018 r.? 
W tym roku do mapy sklepów Leroy 

Merlin w Polsce dołączą kolejne mia-
sta – między innymi Tarnów i Olsz-
tyn. Oba sklepy przywitają pierw-
szych klientów w 2. połowie 2018 r.  
Tarnowski Leroy Merlin wkrótce 
zatrudni ponad 120 osób. W sklepie 
w Olsztynie z kolei, gdzie otwarcie 
planowane jest na IV kwartał 2018 r.,  
pracować będzie nawet 160 osób. 
Leroy Merlin w tym mieście będzie 
jednym z największych sklepów sie-
ci – na powierzchni aż 14 tys. m2  
dostępnych będzie ok. 50 tys. pro-
duktów. 

W tym roku do mapy sklepów Leroy 
Merlin w Polsce dołączą kolejne 

miasta – m.in. Tarnów i Olsztyn. 
Oba sklepy przywitają pierwszych 

klientów w 2. połowie 2018 r. 
Tarnowski Leroy Merlin wkrótce 

zatrudni ponad 120 osób
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1. ROŚLINY
Obserwujemy wzrost sprzedaży domowych roślin zielonych. Szczególnie ciekawe mogą być 
gatunki wpływające na jakość powietrza we wnętrzach domów i mieszkań, np. skrzydłokwia-
ty, draceny, paprocie. Do dekoracji z kolei coraz chętniej kupowane są rośliny niewymagające 
intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych i częstego podlewania kaktusy, sukulenty, które są 
jednocześnie atrakcyjnym i egzotycznym akcentem we wnętrzach. Jeśli chodzi o – z roku na 
rok coraz popularniejszą – uprawę roślin w ogrodach i na balkonach, zauważamy powrót do 
uprawy roślin owocowych, warzyw i ziół. Rozwija się trend ogrodnictwa miejskiego. Z tym 
związany jest wzrost zainteresowania naturalnymi i ekologicznymi nawozami i środkami 
ochrony roślin, co jest zrozumiałe, jeśli duża część upraw trafia na nasze stoły. Oprócz ziół czy 
warzyw klienci, którzy uprawiają rośliny na balkonach i tarasach, coraz częściej wybierają ro-
śliny z cieplejszych regionów Europy – np. oleandry, oliwki czy palmy. Mimo że te akurat rośli-
ny wymagają więcej troski od rodzimych gatunków, są efektowne i pozwalają poczuć klimat 
wakacji w „ciepłych krajach”.

2. SPRZĘT
Koszenie trawników, ciągle u nas bardzo popularnych i często będących dominującą formą 
zagospodarowania ogrodu, może być uznane za hobby. Dla wielu osób jednak, po pierwszych 
kilku koszeniach staje się to czynnością uciążliwą i czasochłonną. Dlatego coraz więcej osób 
interesuje się produktami, które mogą ten czas oszczędzić, nie rezygnując z posiadania pięk-
nie przystrzyżonego trawnika. Dlatego uważam, że możemy liczyć na rozwój sprzedaży kate-
gorii automatycznych kosiarek (tzw. robotów koszących). Taki trend obserwujemy już od kilku 
lat na zachodzie Europy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że technologia ta się upowszechnia, 
więc zmniejsza się bariera cenowa – produkty z tej kategorii stają się coraz bardziej dostęp-
ne, co będzie można zauważyć w tym roku w naszych sklepach.

3. RELAKS W OGRODZIE
Wiadomo, że grillowanie stało się ulubionym „sportem narodowym” Polaków. W miarę na-
bierania doświadczenia w przyrządzaniu potraw na grillu, przechodzimy od używania pro-
stych (czasem nawet jednorazowych) urządzeń na węgiel drzewny do grillowania przy po-
mocy grilli gazowych. Ta kategoria dynamicznie się rozwija od kilku lat i myślę, że ten trend 
utrzyma się w tym roku. Grille gazowe pozwalają na łatwą kontrolę temperatury, a co za tym 
idzie, łatwiejsze i przyjemniejsze grillowanie. W samych urządzeniach stawiamy na rozwią-
zania zaprojektowane i wykonane zgodnie z najważniejszymi potrzebami klientów. Łatwość 
użytkowania, łatwość czyszczenia, mobilność, ergonomia, jakość – wszystkie te cechy znaj-
dziemy w nowej gamie grilli NATERIAL, które będą dostępne w naszych sklepach w 2018 r.

TOP 3
kategorie z największym potencjałem w branży 
ogrodniczej według Leroy Merlin – Jakub Marlewski, 
dyrektor Grupy Produktowej w Leroy Merlin Polska 



TEKST: dr Wiesław Szydło,  
wiceprezes ZSzP

kwiatostany. W czasie kwitnienia 
dorasta do 20 cm wysokości. Liście 
są jajowate, zielone, delikatnie kar-
bowane, mniej pomarszczone niż 
u gatunku, zebrane w rozety. Blasz-
ki liściowe są od spodu kutnerowato 
omszone, u nasady zwężone w ogo-
nek, na szczycie tępo zakończone. 
Pąki kwiatowe są zebrane na wierz-
chołkach jasnozielonych, prostych 
pędów wyrastających ze środka ro-
zet liściowych. Kwiaty są zbudowane 
z seledynowego kielicha oraz żółtych 
płatków korony. Działki kielicha są 
do połowy zrośnięte, na szczycie wol-
ne, zaostrzone. Korona składa się z 5 
intensywnie złocistych, szerokich, 
sercowatych płatków zrośniętych 
u nasady w wąską rurkę. Wewnątrz 
rozwiniętych kwiatów, na płatkach 
widocznych jest 5 pomarańczowych 
plamek umieszczonych mniej więcej 
na wysokości końca działek kielicha. 

Jest to bylina o skromnych wy-
maganiach, łatwa w uprawie. Tole-
rancyjna w stosunku do gleby. Pre-
feruje stanowiska ciepłe, słoneczne 
lub częściowo ocienione, gleby prze-
puszczalne, umiarkowanie wilgotne. 
Roślina nie wymaga ochrony przed 
chorobami i szkodnikami, jest odpor-
na na mróz. Nadaje się do sadzenia 
na rabatach bylinowych, w ogrodach 
skalnych oraz w pojemnikach. 

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

na bardzo wczesny termin kwit-
nienia. Należy pamiętać, że dziko 
rosnące egzemplarze pierwiosnka 
lekarskiego w kraju są objęte ochro-
ną, ale rośliny bez problemu można 
w okresie wiosennym nabyć w kra-
jowych szkółkach i centrach ogrod-
niczych, w tym odmiany hodow-
lane. Spośród nich warto zwrócić 
uwagę na ciekawą i obficie kwitną-
cą odmianę ‘Cabrillo’ 

Pierwiosnek lekarski ‘Cabrillo’ to 
kępkowata bylina tworząca rozety 
jasnozielonych liści oraz intensyw-
nie żółte kwiaty zebrane w kuliste Gatunek występuje prze-

ważnie na glebach wa-
piennych, w miejscach 

słonecznych, na wzgórzach i w su-
chych lasach. Kwiaty i korzenie 
pierwiosnka lekarskiego mają wła-
ściwości lecznicze, stąd roślinę od 
dawna wykorzystywano zarówno 
w medycynie ludowej, jak i kon-
wencjonalnej. Odwar z kwiatów 
i korzeni przynosi ulgę w suchym, 
uporczywym kaszlu, może działać 
korzystnie w leczeniu gruźlicy i py-
licy płuc, a także przynosi ulgę pa-
laczom tytoniu oraz ludziom nara-
żonym na wdychanie dymów i py-
łów przemysłowych. Ze względu 
na działanie uspokajające może być 
również stosowany przy migrenie, 
w nerwicach oraz bólach stawów. 
Jest to także roślina ozdobna, ce-
niona w ogrodnictwie ze względu 

Primula to bardzo bogaty rodzaj botaniczny reprezentowany w naturze 
przez kilkaset gatunków bylin porastających murawy i łąki, skaliste urwiska 

wielu gór świata – od Himalajów, przez Alpy, aż po góry Afryki i Ameryki 
Południowej. Pierwiosnek lekarski (synonimiczna nazwa łacińska Primula 

officinalis) rośnie dziko na terenie niemal całej Europy oraz we Wschodniej 
Syberii. W Polsce roślinę można znaleźć niemal w całym kraju

ROŚLINA MIESIĄCA POLECANA PRZEZ 
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH – 
Pierwiosnek lekarski Primula veris 'Cabrillo'

24 ROŚLINA MIESIĄCA
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BORÓWKA AMERYKAŃSKA 
‘BLUE JAY’ VACCINIUM 

CORYMBOSUM 
 Jedna z najbardziej wytrzymałych i tolerancyjnych 

odmian. Owoce kuliste, gładkie, aromatyczne 
o jasnoniebieskiej barwie. Krzewy osiągają do 2,1 m 
wysokości, są łatwe do prowadzenia, rosną szybko. 
Pierwsze owoce zaczynają dojrzewać z początkiem 

sierpnia. Odmiana polecana do zbioru mechanicznego. 
Odporność na mrozy do - 34°C. 

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Kusibab-Wyka

Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki

www.kusibab-wyka.pl

VIOLA CORNUTA 'CALLISTO 
PURPLE ROSE WHITE FACE' – 

FIOŁEK ROGATY
Intensywny róż, długie kwitnienie oraz łatwa uprawa to 

cechy nowego koloru Purple Rose White Face z serii Calisto 
Violi cornuta. Polecamy do uprawy w pojemnikach, do 

wiosennych kompozycji i na rabaty.

Gospodarstwo Specjalistyczne „PANEK” 
ul. Marii Dąbrowskiej 12, 05-800 Pruszków 

www.e-panek.pl

WIĄZ ‘CAMPERDOWNII’  
(ULMUS ‘CAMPERDOWNII’)

Szczepione drzewo o formie szeroko zwisającego parasola. 
Tworzy rozłożystą koronę o dużych zielonych liściach. 

Doskonały do ogrodu dający dużo cienia, tworzy naturalną 
altanę chroniącą przed słońcem. Nie lubi podmokłej ziemi, 
wymaga słońca lub półcienia oraz oprysku wiosną przeciwko 
mszycom. Drzewa są szczepione na różnych wysokościach  
(180 cm do 380 cm), przez co można dobrać pożądaną wielkość.

Szkółka Krzewów i Drzew Ozdobnych 
Krystyna Abram

ul. Szeroka 43, 43-450 Ustroń

www.abram-szkolka.com.pl

FORSYTHIA ‘GOLDRAUSCH’ 
– FORSYCJA

Krzew luźny, dorastający do ok. 2,5 m wysokości. Kwiaty 
duże, żółte, kwitnie obficie również na jednorocznych 

pędach (wyróżniająca cecha) w kwietniu. Dobrze rośnie 
na stanowiskach słonecznych, glebach dostatecznie 
wilgotnych. Polecana do ogrodów przydomowych, 

osiedlowych, parków, sadzona pojedynczo i w grupach. 
Jeden z wczesnych charakterystycznych akcentów 

wiosny. Ścięte gałęzie doskonale nadają się do 
'pędzenia' zimą.

SZKÓŁKI KUROWSCY
ul. Kurowska 105, 24-130 Końskowola

www.kurowski.pl

CHAMAECYPARIS OBTUSA 'LUCAS' 
Bardzo ciekawa odmiana cyprysika tępołuskowego 

o powolnym wzroście, początkowo o kulistym, z czasem bardziej 
nieregularnym pokroju. Zabarwienie wachlarzykowatych gałązek 
od żółtego na stanowiskach słonecznych do jasnozielonego na 

stanowiskach zacienionych. Po 10 latach osiąga ok. 1 m wysokości 
i ok. 0,7 m szerokości. Preferuje stanowiska słoneczne, osłonięte 
od wiatrów, gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne lub wilgotne. 

Krzew polecany jest do małych ogrodów, ogrodów skalnych, do 
uprawy w pojemnikach.

A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie 
Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek

www.kaluzinscy.pl



Uprawa nowoczesnych od-
mian o wysokim potencjale 
plonotwórczym i wysokiej 

tolerancji na choroby przekłada się 
na sukces ekonomiczny produkcji 
ogórka polowego. W uprawie tego 
warzywa duże znaczenie ma tak-
że wczesność plonowania, którą 

można osiągnąć w dwojaki sposób: 
poprzez zabiegi agrotechniczne 
oraz potencjał osobniczy odmian 
wprowadzanych do uprawy. Z cech 
genetycznych odmiany, istotnych 
z punktu widzenia zbiorów, do naj-
ważniejszych należy zaliczyć mniej-
sze ulistnienie i otwarty pokrój ro-
ślin, co w znacznym stopniu ułatwia 
zbiór i ogranicza uszkodzenia roślin. 

W produkcji ogórków przeznaczo-
nych na kwaszenie istotne znacze-
nie ma wielkość komory nasiennej – 
mała komora to mniejsza tendencja 
do „zapadania” się ogórka. Do cech 
pożądanych w przypadku odmian 
uprawianych jako konserwowe na-
leży zaliczyć wydłużenie okresu 
zbioru, które powinno być skorelo-
wane z odpornością lub tolerancją na 
choroby grzybowe (w szczególności 
mączniaka prawdziwego i kanciastą 
plamistość liści). 

Odmiany ogórków PNOS zostały 
wyróżnione Złotym Medalem MTP 
na Międzynarodowych Targach 
Ogrodnictwa i Architektury Krajo-
brazu GARDENIA 2018. 

Złote Medale otrzymały: ogórek 
Zefir F1, wczesna odmiana mieszań-
cowa przeznaczona na ogórek mało-
solny i do kwaszenia oraz wczesne 
odmiany ogórków: Portal F1, Traper 
F1, Tarot F1.

Zefir F1 zajmuje czołową pozycję 
w bloku odmian ogórka polecanych 
do kwaszenia. Ma on w opinii produ-
centów wiodącą pozycję w struktu-
rze zasiewów na ogórek małosolny 
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W ofercie nasiennej firmy PNOS w Ożarowie Mazowieckim ogórek 
stanowi znaczącą pozycję. Firma jest właścicielem i zachowującym 

19 odmian tego warzywa, m.in.: Portal F1, Tarot F1, Zefir F1, Szeryf 
F1, Lokata F1 i Traper F1. Ogórki PNOS zostały nagrodzone Złotym 

Medalem MTP Gardenia 2018

Ogórki PNOS 

TEKST: ROBERT BENDER,  
PREZES PNOS

W produkcji ogórków przeznaczonych na kwaszenie 
istotne znaczenie ma wielkość komory nasiennej – mała 
komora to mniejsza tendencja do „zapadania” się ogórka. 
Do cech pożądanych w przypadku odmian uprawianych 
jako konserwowe należy zaliczyć wydłużenie okresu 
zbioru, które powinno być skorelowane z odpornością lub 
tolerancją na choroby grzybowe



i kwaszony. Zefir F1 jest wczesną 
odmianą mieszańcową, o silnym 
wigorze, doskonale zachowującą 
twardość po zakiszeniu. Owoce są 
bardzo kształtne, bez szyjki, z lekko 
zaznaczonymi bruzdami, o współ-
czynniku kształtu 3,0 (stosunek dłu-
gości owocu do jego średnicy). Skórka 
jest intensywnie zielona, błyszczą-
ca z jasnymi smugami do połowy 
długości owocu. Charakteryzuje się 
wysokim plonem wczesnym na po-
ziomie 12–15 t/ha. Dodatkowo, co 
istotne: odmiana bardzo pozytyw-
nie reaguje na podlewanie „na liść”. 
W warunkach klimatycznych Polski 
osiąga plon handlowy 50–60 t/ha. 
Odmiana ma kompleksową odpor-
ność na choroby, w tym wysoką to-
lerancję na mączniaka rzekomego.

W ofercie firmy PNOS możemy 
wyróżnić także m.in.: odmiany Por-
tal F1, Traper F1 i Tarot F1. 
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Portal F1 to odmiana gruntowa 
wczesna o wysokim udziale plo-
nu wczesnego, przeznaczona do 
uprawy na ogórki konserwowe. 
Portal F1 posiada owoce grubo 
brodawkowe o średniej długości, 
barwy zielonej, białej ornamenta-
cji i nielicznych białych kolcach. 
Odmiana jest również wzorcem 
tolerancji na mączniaka rzeko-
mego i parcha dyniowatych. Od-
miana Traper F1 charakteryzuje 
się średnią bujnością i przewagą 
kwiatów żeńskich. Posiada owoc 
krótki, intensywnie zielony, ze 
średnim smugowaniem i nieliczny-
mi brodawkami, o współczynniku 
kształtu 2,8:1. Odmiana z wyso-
kim udziałem plonu wczesnego, 
polecana do uprawy na kwaszenie 
i konserwę. Traper F1 ma gene-
tycznie podwyższoną odporność 
na mączniaka rzekomego. Z kolei 

Tarot F1 to odmiana gruntowa 
wczesna, stabilna w plonowa-
niu, o bardzo wysokim udziale 
plonu wczesnego, przeznaczona 
do konserwowania. Owoce gru-
bo brodawkowe o współczynni-
ku kształtu 3:1, barwy zielonej, 
smugowaniu jaśniejszym od od-
miany Portal F1 i białych kolcach. 
Odmiana jest także tolerancyjna 
na mączniaka rzekomego i parcha 
dyniowatych. 

Odmiany są polecane do produk-
cji integrowanej, w której istotna 
jest możliwość ograniczenia ilości 
stosowanych pestycydów.

Ogórki gruntowe PNOS Zefir 
F1 i wczesne odmiany Portal F1, 
TarotF1 i Traper F1, biorą udział 
w konkursie o Złoty Medal MTP 
2018 Wybór Konsumentów. Zapra-
szamy do codziennego głosowania 
na stronie zlotymedal.mtp.pl. 
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Klient wymagający, który chce mieć wszystko pod ręką – tak właściciele 
sklepów ogrodniczych w Ostrzeszowie opisują lokalnych konsumentów. 

Jaki jest tam rynek, co się sprzedaje i w co warto inwestować?

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Ost rzeszów, m i a sto 
w województwie wiel-
kopolskim, które liczy 

15 tys. mieszkańców, ma kilka 
dobrze prosperujących sklepów 
ogrodniczych. Ich właścicie-
le podkreślali, że to mały 
rynek, ale dobry, ponie-
waż jest tu sporo ogród-
ków działkowych. Sezon 
natomiast nie był rewelacyj-
ny, ale też nie najgorszy. Wszyst-
ko zależy od różnorodności do-
stępnego asortymentu. Detali-
ści współpracują z hurtowniami 
Sumin, Tempo Widziszewo oraz 
Kwiaton.

DOBRE 
POŁĄCZENIE

Sklep Ogrodniczy przy  
ul. Kościuszki 17 działa na lokal-
nym rynku od 1995 r. To punkt 
całoroczny, który jest połączeniem 

Raport

z regionuOstrzeszów

klienta
W stronę 

Sprzedaż, zwłaszcza 
w martwym dla 

ogrodnictwa sezonie, 
napędza nam 

przygotowywanie 
wiązanek na różnego 

rodzaju okoliczności 
– opowiada Andrzej 

Szymczak, właściciel Sklepu 
Ogrodniczego przy  

ul. Kościuszki 17
Andrzej Szymczak, właściciel Sklepu Ogrodniczego przy ul. Kościuszki 17

kwiaciarni i sklepu 
ogrodniczego. – Lokal-

ny rynek nie jest łatwy, 
jest tu duża konkurencja, 

ale mamy swoich klientów. 
Sprzedaż, zwłaszcza w martwym 
dla ogrodnictwa sezonie, napędza 
nam przygotowywanie wiązanek 
na różnego rodzaju okoliczności 
– opowiada Andrzej Szymczak, 
właściciel. W sklepie już od Dnia 



R E K L A M A  

Ostrzeszów, miasto w województwie wielkopolskim, które liczy 
15 tys. mieszkańców, ma kilka dobrze prosperujących sklepów 
ogrodniczych. Właściciele podkreślali, że to mały rynek, ale 
dobry, ponieważ jest tu sporo ogródków działkowych

Babci są dostępne bratki 
i prymule. – Wprowadza-
my akcent wiosenny bar-
dzo wcześnie. To zawsze 
pozytywnie wpływa na 

klientów – dodaje Andrzej 
Szymczak.

ULUBIONY 
SPRZEDAWCA

Sklep Ogrodniczy Kuma przy 
ul. Kościuszki 1 działa już 23 lata. 
Należy do firmy KUMA Magda 

& Magda sp.j., która specjalizu-
je się w sprzedaży materiałów 
budowlanych, środków ochro-
ny roślin oraz artykułów ogrod-
niczych. Firma posiada jeszcze  
4 inne sklepy ogrodnicze: w Syco-
wie, Kępnie, Olszowej oraz Grabo-
wie. Wszystkie placówki działają 
na rynku ogrodniczo-rolniczym. 
Mimo niewielkiej powierzchni 
sklep w Ostrzeszowie jest wy-
pełniony asortymentem po brze-
gi. Klienci znajdą tu wszystkie 

Sklep Ogrodniczy KUMA

potrzebne produkty ogrodnicze, 
nie ma tylko roślin. – Mamy dużo 
stałych klientów. Choć ubiegłorocz-
ny sezon pod względem pogody był 
niestabilny, narzekać nie może-
my. Około 3 lata temu poszerzy-
liśmy asortyment o dekoracyjne 
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produkty i była to bardzo do-
bra decyzja. Klienci odwiedzają 
nas cały rok – opowiada Justy-
na Cempel, współwłaścicielka. 
Sklep Kuma znajduje się blisko 
centrum. W sezonie sprzedaje 
się tu sporo nawozów i środ-
ków ochrony roślin, nie tylko 
hobbystycznych, ale też zaopa-
trują się w nim profesjonaliści. 
– Najważniejsi w naszym biz-
nesie poza dostępnym asorty-
mentem są pracownicy. Klienci 
lubią przychodzić i rozmawiać 
z tą samą osobą. Doceniają wie-
dzę, profesjonalizm i doświad-
czenie. Poza tym przywiązują 
się do sprzedawcy, który do-
radza im i pomaga rozwiązać 
problemy z uprawami – dodaje 
Justyna Cempel. 

OCZKO…
Centrum Ogrodnicze Oczko 

działa 17 lat. To rodzinna fir-
ma, której początki wiążą się 

z prywatną pasją właściciela. 
Tadeusz Bilski 17 lat temu we 
własnym ogrodzie zakładał 
oczko wodne i okazało się, że 
na lokalnym rynku trudno było 
kupić niezbędne produkty. Po-
stanowił założyć własny sklep 
i zająć się handlem, początkowo 
skupiając się na asortymencie 

Od lewej: Justyna Cempel, właścicielka Sklepu Ogrodniczego Kuma 
i Renata Tomaszewska, sprzedawca

Około 3 lata temu poszerzyliśmy 
asortyment o dekoracyjne produkty 
i była to bardzo dobra decyzja. Klienci 
odwiedzają nas cały rok – opowiada 
Justyna Cempel, współwłaścicielka Sklepu 
Ogrodniczego KUMA

Od lewej: Joanna Bilska, właścicielka 
Centrum Ogrodniczego Oczko 
i Agnieszka Idziak, redaktor naczelna
 „Biznesu Ogrodniczego”
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POND. Z czasem oferta zosta-
ła znacznie poszerzona. Obec-
nie klienci kupią tu m.in.: na-
wozy, nasiona, podłoża, środki 
ochrony roślin, sprzęt zmecha-
nizowany. Sklep jest dealerem 
firmy AL-KO, znajduje się tu 
także serwis. Ponadto klienci 
mogą też wypożyczyć sprzęt. 

– Klienci coraz częściej kupują 
kosiarki dostosowane do swoich 
potrzeb oraz wielofunkcyjne, 
z napędem, regulacją prędko-
ści, bocznym wyrzutem oraz 
elektrycznym rozruchem. Bar-
dzo szeroka oferta sprawia, że 
klienci robią u nas zakupy cały 
rok, w tzw. martwym sezonie 

Od lewej: Joanna Bilska, właścicielka 
Centrum Ogrodniczego Oczko 
i Agnieszka Idziak, redaktor naczelna
 „Biznesu Ogrodniczego”

Centrum Ogrodnicze Oczko
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ogrodniczym kupują m.in. czę-
ści do kosiarek – opowiada Joan-
na Bilska, córka właścicieli, któ-
ra skończyła studia ogrodnicze.  
– Nabywcy są wymagający, ocze-
kują kompleksowej oferty, którą 
znajdą w jednym miejscu szybko 
i sprawnie, co sprawia, że sta-
le poszerzamy nasz asortyment 
oraz dostępne usługi. Sprzeda-
jemy dużo kamienia ozdobnego, 
na który trwa moda nieprzerwa-
nie już od 6 lat. Tym, co nas wy-
różnia na lokalnym rynku, jest 
także dostępny asortyment jeśli 
chodzi o systemy nawadniania. 
Służymy fachową wiedzą w tym 
zakresie – dodaje Joanna Bilska. PIERWSZY ROK

Sklep Ogrodniczy Lider znajduje 
się przy ul. Różanej, działa na ryn-
ku dopiero rok. Jednak jego właści-
ciele Grzegorz Bednarczuk i Marek 
Gnitecki dobrze znają się na branży 
ogrodniczej, ponieważ prowadzą 
również hurtownię ogrodniczą. 

– Poprzedni sezon nie był zły, mamy 
dobrą lokalizację sklepu – wokół 
znajdują się osiedla i domy jednoro-
dzinne. Odwiedza nas sporo klien-
tów, dlatego nie możemy narzekać, 
jednakże trudno cokolwiek powie-
dzieć po pierwszym roku działalno-
ści – mówi Katarzyna Bednarczuk, 

Sklep Ogrodniczy Lider 
znajduje się przy ul. Różanej, 
działa na rynku dopiero rok

Katarzyna Bednarczuk, sprzedawca w Sklepie 
Ogrodniczym LiderSklep Ogrodniczy Lider

Centrum Ogrodnicze OCZKO
al. Wojska Polskiego 64 

63-500 Ostrzeszów

 
Sklep Ogrodniczy  
Andrzej Szymczak
ul. Kościuszki 17
63-500 Ostrzeszów

 
Sklep Ogrodniczy Kuma
ul. Kościuszki 1
63-500 Ostrzeszów

Sklep Ogrodniczy Lider
ul. Różana 2
63-500 Ostrzeszów

 
AGRO-MARKET  
Sklep Ogrodniczy B. Cieplik
ul. Zamkowa 4
63-500 Ostrzeszów

Raport

z regionuOstrzeszów
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Paweł Cieplik ze sklepu ogrodniczego na ulicy Zamkowej

sprzedawca. Mimo niewielkiej po-
wierzchni sklep jest dobrze zatowa-
rowany i przyjazny. Klienci kupią 
tu m.in.: nawozy, środki ochrony 
roślin, podłoża, nasiona czy donice.

NAJSTARSZY
Na ulicy Zamkowej znajduje 

się najstarszy sklep ogrodniczy 
w Ostrzeszowie, prowadzony od 
1989 r. przez Beatę Cieplik. – Na 
początku był to bardzo dobry biz-
nes, wszystko sprzedawało się na 
pniu. Jednak z biegiem lat i po-
wstaniem konkurencji było co-
raz gorzej. Teraz jest już bardzo 
trudno na rynku. Bardzo mocno 
ograniczyłem asortyment, m.in. 
kiedyś sprzedawałem kosiarki – 
opowiada Paweł Cieplik. Klienci 
przychodzą do sklepu, ponieważ 

go kojarzą, wiedzą, że jest tu od 
lat. – Zauważam coraz częściej, 
że młodzi pasjonaci ogrodnictwa, 
gdy chcą kupić np. nasiona ogórka, 
rzadko wiedzą, czy chcą odmianę 
wczesną, czy późną, a podczas za-
kupów czują się niepewnie, ponie-
waż nie wiedzą dokładnie o co py-
tać. Przyzwyczajeni do zakupów 
w marketach swobodniej czują się 
wówczas, gdy mogą samodzielnie 
podejść i przeczytać informacje 
na opakowaniach. Część opako-
wań nasion znajduje się u mnie 
za ladą, co zmusza klientów do 
zadawania pytań. Żeby było im 
łatwiej, najpopularniejsze odmia-
ny wystawiam na ladę, by klienci 
mogli wziąć je do ręki i zapoznać 
się z podstawowymi informacja-
mi – opowiada Paweł Cieplik. 

Raport

z regionuOstrzeszów



„Niedziela z tatą, nie-
dziela z mamą to  
najpiękniejszy w ty-

godniu dzień, gdy od dzień dobry 
aż po dobranoc cała rodzina ra-
zem jest” – tak, nawiązując do 
„Teleranka”, prezydent Andrzej 
Duda komentował ustawę ograni-
czającą handel w niedziele, którą 

podpisał 30 stycznia. Co jej zapi-
sy oznaczają w praktyce? W tym 
roku, począwszy od marca, od 
handlu będą wolne dwie niedziele 
w miesiącu – zakupy będzie można 
zrobić tylko w pierwszą i ostatnią 
każdego miesiąca. Od 2019 r. za-
kaz będzie obejmował wszystkie 
niedziele oprócz jednej, ostatniej 

w miesiącu. Całkowity zakazu 
handlu w niedziele zacznie na-
tomiast obowiązywać od 2020 r.  
Z kilkoma wyjątkami: konsumenci 
będą mogli zrobić zakupy w dwie 
niedziele handlowe przed świę-
tami Bożego Narodzenia, jedną 
przed Wielkanocą i cztery dodat-
kowo – w ostatnie niedziele stycz-
nia, kwietnia, czerwca oraz sierp-
nia. Jeśli w handlową niedzielę 
przypadnie święto – dni, w któ-
rych otwarte będą sklepy będzie 
jeszcze mniej – tak będzie w kwiet-
niu, kiedy pierwsza niedziela mie-
siąca pokrywa się z Wielkanocą. 

KARA, WYJĄTKI, 
KONSEKWENCJE

Nawet dużym sklepom nie będzie 
opłacało się lekceważyć zakazu, bo 
kary są dotkliwe – od 1 do nawet 
100 tys. zł. Nie znaczy to jednak, 
że w niedzielę w ogóle nie zrobimy 
zakupów – niektóre placówki np. 
stacje benzynowe – mogą na za-
kazie sporo zyskać. W ustawie jest 
30 wyjątków. Handel w niedzie-
le będzie możliwy bez przeszkód 
m.in.: w piekarniach, cukierniach, 
lodziarniach, aptekach, kioskach czy 
lokalach gastronomicznych. Prze-
pis zezwala także – podobnie jak te-
raz w dni świąteczne – na otwarcie 
sklepów, w których handel prowa-
dzi osobiście przedsiębiorca będący 
osobą fizyczną. W każdą niedzielę 
bez przeszkód będą handlować też 
stacje benzynowe. Zakaz nie doty-
czy także sklepów internetowych. 
Ustawodawca, wyliczając wyjątki, 
nie zapomniał nawet o więzieniach.

Spośród wyjątków związanych 
z branżą ogrodniczą zakaz nie obej-
mie kwiaciarni, a konkretniej „placó-
wek handlowych, w których przewa-
żająca działalność polega na handlu 
kwiatami”. Nie obowiązuje on tak-
że w przypadku „handlu kwiatami, 

Od 11 marca polska rzeczywistość handlowa zmieni się nie do poznania. 
Tego dnia po raz pierwszy przekonamy się w praktyce, jak działa zakaz 
handlu w niedziele. Jak nowe przepisy wpłyną na branżę ogrodniczą? 

Niedziela 
będzie dla nas?

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI
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wiązankami, wieńcami i znicza-
mi przy cmentarzach”. Autorzy 
ustawy dostrzegli potrzeby se-
zonowych biznesów, ale głównie 
w branży rolniczej, wyłączając 
z zakazu „rolniczy handel deta-
liczny”, „rolno-spożywcze rynki 
hurtowe”, a także – w okresie od 
dnia 1 czerwca do dnia 30 wrze-
śnia każdego roku kalendarzo-
wego – „placówki handlowe pro-
wadzące handel wyłącznie ma-
szynami rolniczymi i częściami 
zamiennymi do tych maszyn”. 

Jakie mogą być konsekwen-
cje zakazu dla całej gospodarki? 
Według raportu firmy dorad-
czej PwC, 36 tys. osób z bran-
ży handlu detalicznego może 
stracić pracę, o co najmniej  
9,6 mld zł mogą spaść obroty 
w sklepach, a nowe przepisy mogą 
oznaczać także nawet 1,8 mld 
zł straty dla budżetu w nieza-
płaconych podatkach. Jak na te 
zmiany zareagują wielkie sieci 
sklepów? Najpewniej wydłużą 
godziny otwarcia w pozostałe 
dni, a przynajmniej w piątki oraz 
soboty. Krytykowana przez wie-
lu ekspertów ustawa zawiera za-
pisy, które można interpretować 
niejednoznacznie. Stąd wiele in-
formacji o sposobach na „obcho-
dzenie” jej zapisów. W przypadku 
małych sklepów ogrodniczych za 
ladą ciągle będzie mógł stanąć ich 
właściciel, dla dużych centrów 
ogrodniczych teoretycznie szansą 
może być natomiast organizacja 

„festynów, jarmarków i innych 
imprez” – w czasie ich trwania 
handel w niedziele nie jest za-
broniony. Czy taki festyn zor-
ganizowany na terenie centrum 
ogrodniczego może stanowić 
„furtkę”? Każdy przypadek oce-
ni Państwowa Inspekcja Pracy.

JEŚLI NIE NIEDZIELA, 
TO CO? 

Jak nowe przepisy oceniają 
producenci? – Na pewno będą 
miały negatywny wpływ na licz-
bę klientów w centrach ogrodni-
czych. Konsumenci w naszej bran-
ży często kupują pod wpływem 
impulsu – jeśli niedziela, w któ-
rą handel jest dozwolony będzie 
np. deszczowa, nie przyjadą do 
sklepów. Przepisy przejściowe, 
zezwalające na handel w ostat-
nią i pierwszą niedzielę miesią-
ca, są stosunkowo korzystne, bo 
umożliwiają zrobienie zakupów 
np. w niedzielę przed weekendem 
majowym, bardzo ważnym dla 
branży – mówi Beata Skrętow-
ska, dyrektor handlowa w firmie 
PlantiCo. – Z drugiej strony jed-
nak nasi konsumenci w weekendy 
często pracują w swoich ogrodach 
i na działkach, więc zakupy sta-
rają się zrobić wcześniej, zwłasz-
cza w kategorii nasiennej zaopa-
trują się z większym wyprzedze-
niem. We Francji bardzo popu-
larne są targi i festyny ogrodni-
cze organizowane w niedziele 
w mniejszych miejscowościach. 

Spośród wyjątków związanych z branżą 
ogrodniczą zakaz nie obejmie kwiaciarni, 
a konkretniej „placówek handlowych, 
w których przeważająca działalność 
polega na handlu kwiatami”



Być może powinniśmy pójść tym tro-
pem – dodaje. Co do negatywnego 
wpływu nowej ustawy na branżę 
ogrodniczą nie mają wątpliwości 
także właściciele centrów ogrod-
niczych. – Nowe rozwiązania są 
zdecydowanie niekorzystne dla 
naszej branży, w weekendy sprze-
daż w centrach ogrodniczych jest 
kilkukrotnie większa niż w ciągu 
tygodnia. Można więc założyć, że 
sklepy stracą na tym rozwiązaniu, 
ale trudno prognozować w jakim wy-
miarze, nie wiadomo jak na zakaz 
handlu w niedziele zareagują kon-
sumenci – mówi Konrad Pawlak, 
prezes zarządu Przedsiębiorstwa 
Ogrodniczego OWIPLANT, które 
prowadzi w Owińskach pod Pozna-
niem Centrum Ogrodnicze Prima-
Flora. Co centra ogrodnicze mogą 
zrobić w tej sytuacji? – Wysłaliśmy 

zapytanie do prawników z proś-
bą o interpretację nowych prze-
pisów i rekomendację najlepszych 

rozwiązań, ale pole manewru wy-
daje się ograniczone. Wydłużenie 
godzin otwarcia centrum w pozo-
stałe dni w naszym przypadku nie 
jest rozwiązaniem, pracujemy do 
godz. 20, a później klienci już do 
nas nie przyjdą – dodaje. 

Jednak zdaniem właścicieli nie-
których centrów ogrodniczych, 
zmiana ta będzie miała margi-
nalny wpływ na ich biznes, bo… 
wcześniej także nie pracowali 
w niedziele. – Nasze centrum od 
początku było nieczynne w nie-
dziele, bo uznaliśmy, że nie ma 
takiej potrzeby. Wszystko zależy 
od specyfiki danego sklepu i loka-
lizacji, ale w małych miejscowo-
ściach większość sklepów poza 
marketami jest zamknięta w nie-
dziele i klienci są do tego przy-
zwyczajeni – mówi Jakub Kowa-
lewski, współwłaściciel Centrum 
Ogrodniczego Ogrody Podlaskie 
w Siedlcach. W dużych miastach 
zakaz będzie bardziej dotkliwy, 
ale na pełną ocenę skutków han-
dlowych nowych przepisów dla 
branży ogrodniczej trzeba jesz-
cze poczekać.  

Konsumenci w naszej branży często kupują pod wpływem 
impulsu – jeśli niedziela, w którą handel jest dozwolony będzie 

np. deszczowa, nie przyjadą do sklepów. Przepisy przejściowe, 
zezwalające na handel w ostatnią i pierwszą niedzielę 

miesiąca, są stosunkowo korzystne, bo umożliwiają zrobienie 
zakupów np. w niedzielę przed weekendem majowym, 

bardzo ważnym dla branży – mówi Beata Skrętowska, dyrektor 
handlowa w firmie PlantiCo
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SUPERCENA
Bęben AUTOREEL 20 m
(2490)

399 zł
Sugerowana 
cena detaliczna:

SUPERCENA
Bęben na kółkach 
na 60 m węża (2398)

119 zł
Sugerowana 
cena detaliczna:

SUPERCENA
Bęben na kółkach (2488) 
+ 30 m węża + pistolet (2676)

179 zł
Sugerowana 
cena detaliczna:

GRATIS

SUPERCENA
Pistolet (2674) 
+ złączka

29,90 zł
Sugerowana 
cena detaliczna:

GRATIS

SUPERCENA

77 zł
Sugerowana 
cena detaliczna:

Wąż select 20 m + zestaw 
do podlewania (6020)

Victus-Emak Sp. z o.o.
ul. Karpia 37, 61-619 Poznań, tel. 61 823 83 69, www.victus.pl

ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY

SUPERCENA 2018



Gdyby miał Pan porównać sytu-
ację na rynku preparatów biobój-
czych w 1991 r., kiedy powstała 
firma Asplant i obecnie, to kiedy 
było lepiej? 

Teraz jest zdecydowanie gorzej, 
fakty mówią same za siebie: kie-
dyś mieliśmy 48 zarejestrowanych 
produktów, obecnie – 7. Te, które 
zniknęły z rynku wcale nie były złe, 
nieskuteczne, nienowoczesne czy 
szkodliwe dla ludzi – w wyniku no-
wych regulacji unijnych dostęp do 

substancji aktywnych, czyli głów-
nych składników preparatów, mają 
tylko największe koncerny. Unia, 
u podstaw której leży wolna kon-
kurencja, swoimi przepisami stwo-
rzyła monopol na rynku. 

Nowe unijne regulacje, przy-
najmniej deklaratywnie, miały 
sprawić, że „wytwarzanie i udo-
stępnianie na rynku substancji 
czynnych i produktów biobój-
czych nie będzie miało szkodli-
wych skutków dla zdrowia ludzi 
lub zwierząt ani niepożądanego 
działania na środowisko”. Jak to 
wygląda w praktyce? 

W 1998 r., na podstawie dyrek-
tywy nr 98, rozpoczął się przegląd 
substancji aktywnych stosowanych 
w produktach biobójczych pod ką-
tem ich bezpieczeństwa i ekologii. 
Substancją aktywną w myśl tych 
przepisów będzie także wyciąg 
z czosnku czy bazylii. Absurd po-
lega na tym, że identyczne badania 
należy przeprowadzić i na wyciągu 
z czosnku, który chętnie podajemy 
naszym dzieciom i np. na produkcie, 
który kiedyś nazywał się Cyklon B. 
Koszt takich badań powoduje, że 
z rynku zniknęły wszystkie pro-
dukty naturalne, czy jak kto woli, 
ekologiczne. Zatem czy nowe prze-
pisy faktycznie wpłynęły na popra-
wę naszego bezpieczeństwa? Z całą 
pewnością nie. Ograniczenie liczby 
dostępnych środków, drastyczne 
zwyżki cen wynikające z mono-
polistycznych działań korporacji 
i absurdalnych wymogów biuro-
kratycznych, a także lawinowo 
rosnąca odporność szkodników 
na pozostałe na rynku nieliczne 
substancje powoduje wręcz, że 
żyjemy na tykającej bombie. Już 
dzisiaj trudno zwalczyć część ze 
szkodników, a problem będzie się 
pogłębiał. 

Efektem wdrożenia unijnych dyrektyw dotyczących preparatów 
biobójczych jest monopol koncernów, a w dłuższej perspektywie 

może nas zalać fala szczurów i innych szkodników, której nie będzie 
już można opanować. Skuteczna walka z wieloma szkodnikami jest 

w myśl nowych przepisów często możliwa już tylko nielegalnymi 
środkami – mówi Piotr Skotnicki, współwłaściciel firmy Asplant 

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI 

Szczepionki 
dla szkodników 
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www.Garden .plFlora

Wszystkie produkty, zawierające substan-
cje, które przeszły taki przegląd, muszą zo-
stać ponownie zarejestrowane w tzw. proce-
durze unijnej. Dzięki nowej rejestracji mogą 
być dostępne w całej UE. Problem w tym, że 
koszty rejestracji, które kiedyś łącznie wyno-
siły kilkadziesiąt tysięcy złotych, urosły do  
2,5-3 mln zł. Zakres koniecznych badań i do-
kumentacji jest olbrzymi i absurdalny. Jeśli 
chcemy wprowadzić na rynek produkt na owa-
dy latające – to musimy przeprowadzić osobne 
badania jego skuteczności dla: muchy, koma-
ra, meszki, osy itd. Tylko tych najpopularniej-
szych owadów jest kilka tysięcy, a są to orga-
nizmy tak zbliżone, że preparat, który działa 
na muchę, będzie ze 100% pewnością działał 
także na inne owady latające. W poprzednich 
regulacjach wystarczyło przekazać badania na 
reprezentatywnym gatunku. 

Czy konsument, który zobaczy na półce 
produkt na muchy nie domyśli się, że może 
go zastosować także na inne owady? 

Zwykły Kowalski może i się domyśli, ale 
w przypadku profesjonalnych firm DDD – 
których zaopatrywanie jest główną częścią 
działalności firm takich jak nasza – istnieją 
obowiązki sprawozdawcze. Firma musi rapor-
tować, jaki owad i czym był zwalczany – jeżeli 
na zezwoleniu nie ma danego owada, taki ra-
port zostanie zakwestionowany. 

Jak nowe przepisy wpłynęły na dostęp-
ność produktów biobójczych? 

Kolejna dyrektywa nr 528 z 2012 r.  
przyspieszyła degradację rynku. Nowe regu-
lacje doprowadziły do zniknięcia z rynku ol-
brzymiej liczby produktów biobójczych. Każda 
substancja aktywna, nawet ta znana od dzie-
sięcioleci, musi ze względu na te regulacje być 

gruntownie przebadana od nowa. Koszt ta-
kich ponownych badań to ok. 5-6 mln euro. 
Co więcej, taka rejestracja ważna jest na 10 lat. 
Potem, prawdopodobnie, kolejny raz trzeba bę-
dzie „bronić” substancji. To powoduje, że nad 
częścią z nich – zwłaszcza tych tańszych, spe-
cjalistycznych lub niszowych – nikt nie chciał 
się pochylić. Te substancje zniknęły z rynku 
niejako walkowerem. Reszta pozostaje w rę-
kach wielkich koncernów, bo jedynie je stać 
na wydanie co 10 lat 6 mln euro za dostęp do 
substancji aktywnych. Przepis stanowi bo-
wiem, że prawo do obrotu substancjami mają 
te firmy, które tę substancję „obroniły”. I choć 
firmy te są zobowiązane w „sposób niedyskry-
minacyjny udostępniać ją innym podmiotom”, 
to tego nie robią, korzystając z przeróżnych 
kruczków lub zaporowych cen. Mają więc po-
zycję monopolistyczną. Rozmawiałem na ten 
temat z Cecilio Madero, szefem Europejskie-
go Urzędu Antymonopolowego. Zgodził się, 
że to typowy przykład wykorzystywania do-
minującej pozycji na rynku. Problem w tym, 
że koncerny nie łamią prawa, tylko wykorzy-
stują nowe regulacje, aby zdobyć wyłączność 
na rynku. 

Czy dla produktów wycofanych z rynku 
istnieje alternatywa? Jak nowe regula-
cje wpływają na zwalczanie szkodników? 

Niektóre z nich będą trudne albo niemoż-
liwe do zwalczenia dostępnymi legalnie pre-
paratami. A rejestracja bardzo skutecznych 
produktów o wąskim zakresie zastosowania 
będzie kompletnie nieopłacalna. 

Zasada przyświecająca urzędnikom wyda-
je się taka: odmawiają rejestracji substancji, 
które uznają za niebezpieczne, słowem – są 
silnie toksyczne. Ten cel wydaje się szczytny, 
ale przecież służą one nie do malowania ścian, 

W 1998 r., na podstawie dyrektywy nr 98, rozpoczął się 
przegląd substancji aktywnych stosowanych w produktach 
biobójczych pod kątem ich bezpieczeństwa i ekologii. 
Substancją aktywną w myśl tych przepisów będzie także 
wyciąg z czosnku czy bazylii



tylko do zwalczania szkodników. 
Można śmiało zaryzykować tezę, 
że substancja będąca bezpieczna 
dla kota, nie będzie także jakoś po-
rażająco niebezpieczna dla szczura. 
Dlatego w branży popularne są żarty 
typu: „w UE dozwolone są wszystkie 
preparaty biobójcze, pod warunkiem, 
że nie działają.” 

Niedawno głośna była też sprawa 
fipronilu, który wykryto w jajkach, 
a na właścicieli kurzych farm spadła 
fala krytyki, że z chciwości trują lu-
dzi. To doskonały przykład skutków 
nowych regulacji. Już wiele lat temu 
zmiana przepisów unijnych wymusi-
ła stosowanie większych klatek przy 
hodowli kur. Polskie firmy kupowały 
je z demobilu z Holandii, a z klatkami 
przyszedł też do Polski ptaszyniec 
kurzy – roztocz, który gryzie kury, 
żywi się ich krwią. W konsekwen-
cji nośność kur spada nawet o 30%. 
Przy średniej marży w tej branży 
na poziomie 7-10% trzeba w takim 
przypadku zamykać biznes. Kiedy na 
rynku, z powodu regulacji UE, zabra-
kło w pełni skutecznych i legalnych 
środków na ptaszyńca, kurnikarze 
zaczęli po omacku szukać innych 
efektywnych rozwiązań. Fipronil 
to wyjątkowo skuteczna substancja, 
stosowana np. w opaskach przeciw-
pchelnych dla psów i kotów. Szybko 
się asymiluje, łącząc się z tłuszczem 
zwierzęcym. Cechy tej substancji, 

które są zaletą w przypadku psa czy 
kota, są wadą w przypadku kur, któ-
rych jajka trafiają na stół. Trzeba być 
jednak specjalistą, żeby to wiedzieć.

Alternatywą mogłoby być sto-
sowanie preparatów opartych na 
substancji karbaryl, które przez lata 
skutecznie stosowaliśmy w kurni-
kach. Obrona karbarylu nie była jed-
nak interesująca dla jakiejkolwiek 
firmy, bo jeśli musimy sprawdzić, 
jak substancja używana wyłącznie 
w kurnikach wpływa na pszczoły, 
ryby morskie i czy przypadkiem 
nie odkłada się w glonach, to na 
badania wydamy kilka milionów 
przy rejestracji niszowego produk-
tu. Absurdalność nowych regulacji 
dobrze obrazuje kolejny branżowy 
dowcip: „jeśli ktoś wymyśli inno-
wacyjny nawóz, który na piaskach 
saharyjskich pozwoli 4 razy w ciągu 
roku zbierać plony pszenicy, to UE 
zakaże jego stosowania ze wzglę-
du na szkodliwość na organizmy 
wodne”. Warto zwrócić uwagę, że 

nie chodzi tu wcale o jakieś ogra-
niczenia nakładane tylko na pol-
skich producentów biocydów. Pro-
blem jest ogólnoeuropejski, wszak 
problem fipronilu w jajkach dotyczy 
głównie tzw. „starej Unii”. 

Jak wygląda sytuacja na rynku 
preparatów na szczury? 

W przypadku rodentycydów na 
rynku dostępne są już tylko 3 sub-
stancje aktywne, które dodatkowo 
mają ten sam mechanizm działania. 
Odkryto jednak, że źle działają na 
koty – choć po to przecież wymyślo-
no karmniki deratyzacyjne i inne 
rozwiązania, aby zwierzęta domo-
we nie miały dostępu do trutek na 
szczury. W preparatach, które mogą 
stosować konsumenci zmniejszono 
jednak dozwoloną dawkę z 0,5% do 
0,3%. W praktyce taka rozwodnio-
na trucizna działa jak szczepionka. 
Biorąc pod uwagę, jak szybko roz-
mnażają się szczury, w perspektywie  
1,5 roku może więc powstać gene-
racja zupełnie odporna na dostępne 
legalnie rodentycydy. Ze szkodni-
kami jest trochę jak ze śmieciami 
– nikt się tym specjalnie nie przej-
muje, dopóki problem nie stanie się 
palący – tak jak w Neapolu, kiedy 
całe miasto zostało zasypane śmie-
ciami. W przypadku biocydów nie 
pozbędziemy się jednak problemu 
z dnia na dzień – odwrócenie obec-
nej sytuacji i przywracanie na ry-
nek wycofanych produktów może 
potrwać kilka lat. 

W przypadku rodentycydów na rynku dostępne są już 
tylko 3 substancje aktywne, które dodatkowo mają 
ten sam mechanizm działania. Odkryto jednak, że 
źle działają na koty – choć po to przecież wymyślono 
karmniki deratyzacyjne i inne rozwiązania, aby zwierzęta 
domowe nie miały dostępu do trutek na szczury

Zasada przyświecająca urzędnikom wydaje się taka: 
odmawiają rejestracji substancji, które uznają za 
niebezpieczne, słowem – są silnie toksyczne. Ten cel 
wydaje się szczytny, ale przecież służą one nie do 
malowania ścian, tylko do zwalczania szkodników. 
Można śmiało zaryzykować tezę, że substancja będąca 
bezpieczna dla kota, nie będzie także jakoś porażająco 
niebezpieczna dla szczura
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Stabilna kategoria

Sabina Jasiukiewicz
marketing manager 

Bros 

Produkty na mszyce to jedna z bardziej stabilnych kategorii 
produktowych, jeżeli chodzi o poziom sprzedaży. Co prawda 
ilość mszyc w danym roku dość mocno uzależniona jest od 

pogody, ale wahania sprzedaży tych produktów są zdecydowanie mniejsze niż 
w przypadku środków na inne owady. 
Wśród amatorów największą popularnością cieszą się produkty tzw. ready to use, które 
cechuje duża wygoda i łatwość stosowania. Pomimo coraz większej popularności 
preparatów naturalnych, wciąż jeszcze w sprzedaży dominują tradycyjne środki 
ochrony roślin, które charakteryzują się wyjątkowo wysoką skutecznością i szybkością 
działania. Obie te cechy posiada Parcan, który już od wielu lat cieszy się ogromnym 
powodzeniem wśród klientów mających problem z mszycami. 

Produkty na mszyce cieszą 
się niesłabnącym zain-
teresowaniem. Na rynku 

dostępna jest szeroka oferta pro-
duktów owadobójczych opartych 
na substancjach czynnych, jed-
nak coraz większą popularność 
zyskują te naturalne i to na nie 
warto zwrócić szczególną uwagę. 
– Produkty na mszyce sprzeda-
ją się bardzo dobrze. Największa 
sprzedaż jest w okresie od marca 
do października. Coraz większą 

popularnością cieszą się produk-
ty naturalne, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o ich stosowanie przy upra-
wach warzyw. Klienci zwracają 
także uwagę na okres karencji, 
szczególnie przy nowalijkach. 
Coraz częściej szukają też prepa-
ratów łatwych w użyciu – pod-
kreśla Anna Stanisławska-Rosła, 
manager Centrum Ogrodniczego 
PNOS.

Zdaniem producentów pro-
dukty na mszyce to jedne z naj-
częściej sprzedawanych środków 
owadobójczych. – W minionym 
sezonie produkty do zwalczania 
mszyc były najlepiej sprzedający-
mi się z kategorii owadobójczych. 
Najpopularniejsze są środki go-
towe do użycia. W ofercie Sumin 
to Karate Spray oraz Sumin spray 
na mszyce – mówi Piotr Olech, 
regionalny kierownik sprzedaży 
w firmie Sumin. – Spośród pro-
duktów naturalnych w sezonie 
2017 bardzo dobrze sprzeda-
wał się środek Siltac z kategorii 
Sumin BIO, który nie zawiera 
żadnych konwencjonalnych sub-
stancji aktywnych, chemicznych 
środków ochrony roślin. To pre-
parat przeznaczony do elimino-
wania metodą fizyczną szkodli-
wych owadów i roztoczy, m.in.: 
mszyc, przędziorków, wciornast-
ków. Dzięki temu nie trzeba go 
sprzedawać z szafy, może być 
w tak zwanej sprzedaży otwartej, 
samoobsługowej – dodaje Piotr 

Naturalnych i łatwych w użyciu – takich środków na mszyce 
oczekują klienci. Producenci i detaliści podkreślają, że to 

asortyment, którego w okresie od marca do października sprzedaje 
się najwięcej. Co wybrać z szerokiej oferty oraz jakie środki będą 

w tym sezonie popularne?

Jak zarobić 
na mszycach?

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Produkty na mszyce 
sprzedają się bardzo dobrze. 

Największa sprzedaż jest 
w okresie od marca do 

października. Coraz większą 
popularnością cieszą 

się produkty naturalne, 
zwłaszcza jeśli chodzi o ich 
stosowanie przy uprawach 

warzyw – podkreśla  
Anna Stanisławska- 

-Rosła, manager Centrum 
Ogrodniczego PNOS
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R E K L A M A  

Preparaty naturalne na topie

Hanna Kowalczyk
zastępca kierownika 

Centrum Ogrodnicze Eldorado 

Środki na mszyce sprzedają się bardzo dobrze. Z pełnej oferty 
produktów owadobójczych stanowią od 50% do nawet 70% 
sprzedaży. Zainteresowanie tymi produktami zaczyna się już 

w kwietniu, największa sprzedaż jest w maju i czerwcu, ale w tym roku nawet w grudniu 
klienci poszukiwali produktów na mszyce. Kupowali je do pelargonii, które przechowywali 
w domach na nowy sezon. Zauważamy, że coraz częściej poszukiwane są produkty 
naturalne na bazie olejów czy wyciągów z czosnku. Muszą one być dłużej stosowane, ale 
klienci – zwłaszcza jeśli mają dzieci lub zwierzęta – stawiają na ekologiczne preparaty. 

Olech. Zarówno producenci, jak 
i detaliści są zgodni, że środki 
naturalne to przyszłość tego ryn-
ku i zyskują coraz większy udział 
w sprzedaży. Oferta firmy Agrosi-
mex w ubiegłym sezonie została 
poszerzona o bardzo łatwe w sto-
sowaniu, wygodne i naturalne 
kapsułki Produkt InsectiCaps. – 
Klienci szukają środków ochro-
ny roślin, w tym insektycydów, 
które są naturalne lub nie tworzą 
pozostałości substancji w plonie. 
W ubiegłym roku wprowadziliśmy 
pierwszy preparat wspomagający 
zwalczanie szkodników w posta-
ci żelowych kapsułek z olejkiem 
czosnkowym do umieszczania 
w doniczce. W tym sezonie jest 
to jeden z najczęściej kupowanych 
preparatów w naszej ofercie, co 

potwierdza, że klienci poszuku-
ją produktów łatwych w stosowa-
niu i przyjaznych dla środowiska 

– mówi Piotr Barański, dyrektor 
marketingu i rozwoju w firmie 
Agrosimex. 
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Na jakie produkty na mszyce 
stawia SBM i dlaczego? 

W swojej ofercie posiadamy najbar-
dziej rozpoznawalny produkt owa-
dobójczy w Polsce. To Decis Ogród 
o nowoczesnej formulacji 015EW, 
który szybko zwalcza szerokie spek-
trum szkodników, w tym uciążliwe 
mszyce. W tym roku, dla wygody 
użytkowników, wprowadzimy De-
cis Ogród w postaci monodawki 3 
ml. To innowacyjne opakowanie 
wychodzące naprzeciw oczekiwa-
niom konsumentów. Zawartość 
preparatu wystarczy na jedno za-
stosowanie, dzięki czemu unikamy 
konieczności odmierzania, a potem 
przechowywania otwartego środka.

Jakie wyzwania stoją przed ryn-
kiem produktów na mszyce?

Podstawowym wyzwaniem jest 
skuteczność produktów. Deltame-
tryna, np. zawarta w produktach 
Decis, od lat sprawdza się zarówno 
na rynku profesjonalnym, jak i jest 
chętnie stosowana przez użytkowni-
ków nieprofesjonalnych, pozwalając 
cieszyć się pięknymi, zdrowymi ro-
ślinami na balkonach, tarasach czy 
przydomowych ogródkach. 

Ważną kwestią jest też wygoda 
użytkowników. Im mniej uciążliwy 
sposób aplikacji czy przygotowania, 
tym lepiej. Stąd nasz pomysł na mo-
nodawki – w sam raz na jeden raz.

Jakie prognozy można wysu-
nąć dla tego rynku?

W zachodniej Europie można 
zaobserwować silny rozwój pro-
duktów naturalnych, napędzany 
nowymi regulacjami prawnymi. 
Również w Polsce jesteśmy świa-
domi, że nasi konsumenci coraz 
częściej chcą pielęgnować i chro-
nić swoje rośliny naturalnymi 
metodami. Dlatego w niedalekiej 

przyszłości pragniemy poszerzyć 
nasze portfolio o produkty natu-
ralne, także te do ochrony roślin 
przed mszycami, które wzmocnią 
roślinę i zbudują jej odporność na 
wszelkiego rodzaju szkodniki.

Jakie wsparcie sprzedaży SBM 
gwarantuje sklepom? 

W tym roku kładziemy duży na-
cisk na naszą widoczność w miej-
scach sprzedaży. Chcemy zwiększyć 
ekspozycję poprzez wstawienie do 
sklepów i centrów ogrodniczych 
własnych zamykanych szaf – tyl-
ko z naszymi preparatami. W wy-
branych miejscach sprzedaży będą 
dostępne duże, z pełnym portfolio 
oraz małe, naladowe wypełnio-
ne naszymi nowościami – Decis 
monodawka 3 ml i Previcur mo-
nodawka 5 ml. 

Im mniej uciążliwy sposób aplikacji czy przygotowania środka 
na mszyce, tym lepiej. Stąd nasz pomysł na monodawki – mówi 

Joanna Zapęcka, trade marketing manager SBM

Łatwość użycia

Ważną kwestią jest wygoda użytkowników. Im mniej 
uciążliwy sposób aplikacji czy przygotowania, tym 
lepiej. Stąd nasz pomysł na monodawki – w sam raz na 
jeden raz
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Zapotrzebowanie rynku na produkty na mszyce będzie wzrastało. 
Szczególnie szybko rośnie popyt na naturalne produkty do 

zwalczania mszyc, dzięki którym bezpiecznie dla środowiska 
można pozbyć się uciążliwych szkodników – mówi Małgorzata 

Nadziakiewicz, menedżer produktu w CIECH Sarzyna S.A. 

Skuteczność 
działania

Zapotrzebowanie rynku na produkty na mszyce 
będzie wzrastało. Szczególnie szybko rośnie popyt 
na naturalne produkty do zwalczania mszyc, dzięki 
którym bezpiecznie dla środowiska można pozbyć się 
uciążliwych szkodników

Jakie produkty na mszyce są 
najbardziej popularne i notują 
największą sprzedaż?

Zmiany klimatyczne, które obser-
wujemy od wielu lat niestety sprzyja-
ją rozwojowi mszyc. Uszkadzają one 
zarówno liście, jak i kwiaty, niszcząc 
wyczekiwany efekt pracy w ogro-
dzie. W ofercie ZIEMOVIT dostęp-
ny jest produkt Abdico działający 
na najbardziej uciążliwe szkodniki, 
m.in.: mszyce, wciornastki, mączli-
ki szklarniowe, tarczniki, wełnowce. 
Ten produkt staje się coraz bardziej 
popularny za sprawą swojej sku-
teczności. Działa powierzchniowo, 
wgłębnie i systemicznie, i co ważne 

zwalcza również owady, które nie 
zostały bezpośrednio opryskane. 
Dzięki tym korzyściom produkt Ab-
dico szybko zyskał zaufanie klien-
tów. Dla zwolenników naturalnych 
rozwiązań mamy w ofercie produkt 
ZIEMOVIT Naturalny Biokontra. 
Jest on dedykowany klientom, któ-
rzy nie chcą stosować chemicznych 
środków ochrony roślin. 

 
Jakich produktów poszukują 
klienci? 

Obecnie klient oczekuje produktu 
łatwego w użyciu, ale także skutecz-
nego w działaniu. Klienci nie zawsze 
mają wiedzę umożliwiającą wybór 
produktu według składu środków 
ochrony roślin. Często zapamiętują 
nazwę produktu i w kolejnym se-
zonie, jeśli produkt się sprawdził, 
wracają po niego. Zwężająca się lista 
substancji aktywnych, które mogą 
być stosowane w środkach ochrony 

roślin dla użytkowników nieprofe-
sjonalnych stanowi poważne wy-
zwanie dla producentów. 

Jakie prognozy można wysunąć 
dla tego rynku?

Zapotrzebowanie rynku na pro-
dukty na mszyce będzie wzrastało. 
Szczególnie szybko rośnie popyt na 
naturalne produkty do zwalczania 
mszyc, dzięki którym bezpiecznie 
dla środowiska można pozbyć się 
uciążliwych szkodników. Dla ogrod-
ników dużą przewagą w stosowaniu 
produktów naturalnych jest fakt, że 
po ich zastosowaniu owoce czy wa-

rzywa można spożywać 
nawet w dniu 
zabiegu. 
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Zwężająca się lista 
substancji aktywnych, 
które mogą być stosowane 
w środkach ochrony 
roślin dla użytkowników 
nieprofesjonalnych stanowi 
poważne wyzwanie dla 
producentów

ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK



Automatyzacja w  ogro-
dzie? Modne hasło, któ-
re coraz częściej pojawia 

się w materiałach producentów 
sprzętów ogrodniczych. Czy jest 

czymś nowym? Tak i nie. Tak, 
ponieważ patrząc na urządzenia 
ogrodowe sprzed 10 lat o automa-
tyzacji możemy głównie powie-
dzieć np. w kontekście podlewa-
nia, kiedy pojawiały się na szero-
ką skalę sterowniki elektroniczne 
zasilane bateriami, ułatwiające je-
go kontrolę – pod tym kątem au-
tomatyzacja w ogrodzie nie jest 
nowym hasłem. Dzisiaj mówiąc 
o automatyzacji mamy głównie 
na myśli tzw. rozwiązania smart 
– rozwiązania, które po pierwsze 
wyręczają nas z wykonywania re-
gularnych czynności w ogrodzie, 
ale dają zarazem kontrolę nad 

tymi procesami urządzeniami 
poprzez nasze smartfony. To wła-
śnie smart garden jest dzisiaj ha-
słem, które w dużej mierze zastę-
puje „automatyzację w ogrodzie”. 
Na czym konkretnie polega smart 
garden? To przede wszystkim roz-
wiązania komunikacyjne – użyt-
kownika z urządzeniem, ale też 
urządzenia z urządzeniem w celu 
wykonania w najlepszy możliwy 
sposób bez angażowania użyt-
kownika prac ogrodowych. Przy-
kład: dzisiaj rozwiązanie, które 
jest najbardziej smart w ogro-
dzie, to robot koszący. W wie-
lu przypadkach robot ten może 
komunikować się poprzez mo-
duł GSM, Bluetooth lub Wi-Fi ze 
smartfonem właściciela, informu-
jąc go o wykonanej pracy, stanie 
urządzenia, terminarzu prac, ale 
także błędach i usterkach, które 
mogą się pojawić w trakcie użyt-
kowania. Właściciel takiego robo-
ta jest w stanie zdalnie zadać mu 
konkretny czas pracy i go skon-
trolować, może także zdalnie ak-
tywnie zarządzać pracą maszyny, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Jak to 
wykorzystać w codziennym ży-
ciu? Po pierwsze programowanie 
robota koszącego ze smartfonu 
jest dużo łatwiejsze niż robienie 
tego samego na wyświetlaczu ro-
bota. Dlaczego? Wielkość ekranu 
i fakt, że możemy zrobić to sie-
dząc wygodnie na tarasie sprawia, 
iż jest to znacznie przyjemniejsza 
i prostsza czynność.

AL-KO odpowiada na potrzeby miłośników nowoczesnych technologii 
proponując aplikację AL-KO InTOUCH, przy pomocy której można zarządzać nie 

tylko urządzeniami w ogrodzie, ale także ogrzewaniem domowym, oświetleniem, 
markizami, klimatyzacją czy robotami sprzątającymi

TEKST: MARCIN LISZYŃSKI
PREZES AL-KO KOBER

Smart garden AL-KO

46 WARTO WIEDZIEĆ

Sterowanie robota za pomocą smartfona

Robot koszący Robolinho®i500



Inne wykorzystanie – zadany 
wcześniej czas i kalendarz pracy 
jest realizowany przez robota – 
ale pojawiają się niespodziewani 
w domu goście, siedząc na tarasie 
czy w ogrodzie nie chcemy, aby 
robot nam przeszkadzał – nie mu-
simy go szukać sami w ogrodzie, 
a jedynie wystarczy w aplikacji 
zaznaczyć powrót do bazy. Temat 
zakończony. Bez tracenia czasu 
na tak prostą czynność. To tylko 
jedna z wielu zalet. Aplikacja za-
rządzająca robotem to także apli-
kacja podpowiadająca, jakie prace 
i w jaki sposób możemy wykonać 
w ogrodzie. Tak działa AL-KO In-
TOUCH. Ale czy to oznacza, że by-
cie smart w ogrodzie sprowadza 
się tylko do komunikacji robota ze 
smartfonem i odwrotnie? Owszem, 
wielu producentów na tym kończy 
swój smart garden, ale nie AL-KO. 
Aplikacja stworzona przez AL-KO 
pozwala komunikować się różnym 
urządzeniom także ze sobą. Przy-
kładem jest choćby nawadnianie 
i koszenie. System nawadniający 
informuje robota o tym, iż skoń-
czył podlewanie i następny cykl 
zacznie się za x godzin. Wówczas 
robot wie dokładnie w jakim czasie 
może wykonać koszenie, nie nara-
żając się na zalanie przez system 
podlewania. Nasuwa się kolejne 
pytanie, czy to wszystko? Otóż 
nie. Bycie smart w ogrodzie nie 
kończy się na koszeniu czy podle-
waniu trawnika, to także nawoże-
nie, komunikacja z urządzeniami 
akumulatorowymi (otrzymujemy 
informację o stanie naładowania 
akumulatora i możliwym czasie 
jego pracy), komunikujemy się 
też z urządzeniami tradycyjnymi 
spalinowymi, np. w zakresie wy-
konania niezbędnych przeglądów, 
liczby motogodzin czy zużycia pa-
liwa w tych maszynach.

Aplikacja AL-KO jest w stanie 
zarządzać nie tylko urządzenia-
mi w ogrodzie, ale także urządze-
niami w domu. Łącząc się z syste-
mem innogy, może zarządzać np. 
ogrzewaniem domowym, oświe-
tleniem, markizami, klimatyzacją, 
robotami sprzątającymi. To jedna 
inteligentna aplikacja eliminu-
jąca konieczność posiadania 10 
różnych aplikacji do 10 różnych 
urządzeń domowych. 

Niedawno miałem okazję być 
na prezentacji całego systemu. 
Robi oszałamiające wrażenie. Jak 
to będzie działało? Użyt-
kownik podjeżdżając sa-
mochodem pod dom zostaje 
„rozpoznany” przez system 
kamer. Brama otwiera się 
automatycznie, w tym 
czasie ekspres do kawy 
szykuje nam nasz 
ulubiony napój, do-
kładnie taki jaki 
chcemy. Zapala się 
oświetlenie domo-
we, podnoszą rolety, 
które w ciągu dnia 
zabezpieczały dom 
przed nadmiernym 
nagrzaniem, urucha-
mia się automatycznie 
klimatyzacja, w taki 
sposób, jak wcześniej 
została zaprogramo-
wana, w ogrodzie robot koszący 

dostaje informację, iż użytkownik 
wrócił do domu i należy zakończyć 
pracę, na tarasie automatycznie 
rozkładane są markizy dające 
cień. Użytkownik może spokoj-
nie usiąść na tarasie i pijąc kawę, 
wypoczywać w ciszy i spokoju.

Co jeszcze? Myślę, że możemy 
spodziewać się wielu nowych roz-
wiązań, które ułatwią życie i po-
zwolą wygospodarować więcej 
czasu dla nas samych. 
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Urządzenia akumulatorowe AL-KO

Interfejs aplikacji in TOUCH by AL-KO



Dekadę temu, w marcu 2009 r., ukazał się pierwszy numer „Biznesu 
Ogrodniczego”. Choć od tego czasu na rynku zaszły ogromne zmiany, to główne 
elementy strategii magazynu pozostają te same – być blisko branży i dla branży 

Dziesięć lat w branży 
TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Przenieśmy się na chwilę 
w czasie. Pierwsze wyda-
nie „Biznesu Ogrodnicze-

go” – był to tzw. numer zerowy 
– ukazało się w marcu 2009 r., 
w czasie apogeum kryzysu eko-
nomicznego. Zaledwie kilka 
miesięcy wcześniej, we wrześniu 
2008 r., Lehman Brothers, 4. co 
do wielkości bank inwestycyjny 
w USA, ogłosił upadłość.

– Pomimo trudnych okolicz-
ności gospodarczych widzieliśmy 
ogromny potencjał zielonego bizne-
su, wielką energię przedstawicieli 
tej branży i dużą lukę informacyj-
ną, którą postanowiliśmy zapeł-
nić – mówi Karolina Kałdońska, 
dyrektor wydawnicza tytułu od 
początku jego istnienia. 

W pierwszym wydaniu nowej ga-
zety nie mogło więc zabraknąć tek-
stu o „Zarządzaniu sklepem w dobie 
kryzysu”, pierwszy wywiad nume-
ru przeprowadziliśmy z Leszkiem 
Kurowskim, ówczesnym prezesem 
zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Centrów Ogrodniczych, a w proto-
typie dzisiejszego „Pulsu branży” 
można było znaleźć informację m.in. 
o tym, że firma Agrecol rozpoczy-
na „sponsoring głównego wydania 
prognozy pogody po Wiadomościach 
TVP”. Dowodem na to, jak bardzo 
przez te 10 lat zmieniła się branża 
ogrodnicza – zarówno w wymiarze 
biznesowym, jak i marketingowym 
– niech będzie reklama, którą moż-
na było znaleźć w pierwszym nu-
merze – z hasłem… „Roślinki lubią 
być zadbane”. 

INFORMACYJNA 
BUSOLA

W pierwszym historycznym 
wstępniaku „Biznesu Ogrodni-
czego” można było przeczytać, 
że pismo „ma stać się profesjo-
nalnym nośnikiem marketingo-
wym i swego rodzaju informacyj-
ną busolą dla wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób są związani 
z branżą ogrodniczą”. – W branży, 
w której brakuje twardych danych, 
trudno rzetelnie monitorować 
sytuację. Dlatego naszym głów-
nym zadaniem jest zbieranie in-
formacji – o zmianach na rynku, 
najważniejszych trendach han-
dlowych, nowych producentach 
i strategiach marketingowych – 
mówi Jarosław Olewicz, wydawca 
„Biznesu Ogrodniczego”. 

W tym kontekście nieocenione 
dla branży są dane firmy Euromo-
nitor International – wielokrot-
nie prezentowane na naszych ła-
mach, cykliczne badania nastrojów 
w branży ogrodniczej realizowane 
we współpracy z firmą badawczą 
Kantar Millward Brown, a także 
regularna obecność na najważ-
niejszych branżowych targach 
zagranicznych, takich jak spoga 
+gafa, IPM Essen, Plantarium, 
Groot Groen+, Christmas World 
czy Ambiente. 

Jedną z najważniejszych plat-
form wymiany informacji jest 
też organizowane przez spółkę 
Media Experts, wydawcę „Bizne-
su Ogrodniczego” Forum Branży 
Ogrodniczej. 

JESTEŚMY TAM, GDZIE WY
Niezmiennym elementem stra-

tegii „Biznesu Ogrodniczego” jest 
duża aktywność „w terenie”. – „Biz-
nes Ogrodniczy” to dzisiaj nie tyl-
ko gazeta. Dzięki ciągłemu obser-
wowaniu z bliska tego, co dzieje się 
w branży mamy dostęp do najbar-
dziej aktualnych informacji, wiemy 
jakie panują w niej nastroje, o czym 
mówi się w kuluarach. Ułatwiamy 
też nawiązanie kontaktu i współ-
pracy pomiędzy producentami a dys-
trybutorami – mówi Agnieszka 
Idziak, redaktor naczelna „Biznesu 
Ogrodniczego”. 

PROMOCJA NOWOŚCI 
Już od pierwszego numeru, „Biz-

nes Ogrodniczy” stawia na promo-
wanie nowych produktów. Niesłab-
nącym zainteresowaniem cieszy się 
nasza rubryka „Nowości” – wielu 
Czytelników to od niej zaczyna lek-
turę magazynu. Wyznacznikiem ja-
kości są natomiast przyznawane co 
miesiąc certyfikaty Top Innowacja 
„Biznesu Ogrodniczego” – nagra-
dzając nowe, kreatywne pomysły 
i inicjatywy wspieramy rozwój całej 
branży i motywujemy do działania. 

JUBILEUSZ CAŁEJ BRANŻY 
Miarą siły i potencjału każdego 

biznesu jest kondycja prasy branżo-
wej, która śledzi jego rozwój. Wokół 
dobrej prasy branżowej tworzy się 
społeczność aktywnie włączająca 
się w powstawanie każdego kolej-
nego numeru . 

„Biznes Ogrodniczy”, wydawa-
ny przez spółkę Media Experts, 
tworzy redakcja miesięczni-
ka, ale tak naprawdę tytuł jest 
wspólnym projektem całej bran-
ży. Dlatego to także Państwa ju-
bileusz. Świętujmy go razem!  





Hasło „Kobiety na traktory” z propagandowych socjalistycznych plakatów 
wzbudza dziś już tylko śmiech, ale z powodzeniem można by je zastąpić 

sloganem „Ogrodnicy na traktory”. Sprzedaż traktorów ogrodowych 
systematycznie rośnie i nic nie zapowiada końca tej tendencji 

Ogrodnicy  
na traktory! 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 
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Jakie są główne czynniki wpły-
wające na wzrosty sprzeda-
ży w tej kategorii? – Przede 

wszystkim rosnąca siła marki STI-
GA na polskim rynku, ale nie bez 
znaczenia jest także wzrost za-
sobności portfela polskich konsu-
mentów. Konsekwentna budowa 
znaczenia naszej marki i posze-
rzanie naszej sieci dealerskiej przy 

jednoczesnym połączeniu jakości, 
funkcjonalności oraz wyjątkowe-
go designu powoduje, iż traktor 
jest dziś produktem znacznie bar-
dziej atrakcyjnym dla konsumenta,  
a cena nie jest już głównym argu-
mentem sprzedażowym – mówi 
Łukasz Grzankowski, marketing 
manager w firmie STIGA. W no-
wym sezonie w kategorii traktorów 

ogrodowych STIGA stawia przede 
wszystkim na design. – Miniony 
rok był bardzo udany pod względem 
sprzedaży traktorów ogrodowych. 
W tym roku będziemy promować 
naszą nową linię traktorów Esta-
te, która zyskała nowy, unikatowy 
design. Modele tej serii kontynuują 
wzornictwo zastosowane w serii 
Tornado, wyróżnionej prestiżową 
nagrodą Red Dot. Dla konsumen-
tów liczą się obecnie nie tylko para-
metry techniczne i funkcjonalność, 
ale także atrakcyjny wygląd maszyn 
– wyjaśnia Łukasz Grzankowski. 

Wzrosty sprzedaży zanotowali też 
inni producenci. – W 2017 r. znacznie 
zwiększyliśmy sprzedaż traktorów. 
Chcemy utrzymać podobne tempo 
wzrostu także w tym roku. Szcze-
gólnie modele ze średniej i wysokiej 
półki odnotowały największy wzrost 
sprzedaży. Nasze traktory wyróżniają 
się na rynku jakością komponentów 
i wykonania. Dobrym przykładem 
jest rama zamontowana w najmniej-
szym modelu z silnikiem B&S o mocy 
13 KM. W traktorach innych produ-
centów tak mocną ramę montuje się 
zwykle w najmocniejszych wersjach 
traktorów. Traktory AL-KO wyróż-
nia także jakość komponentów –  

Fot. Stiga
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w wielu naszych modelach skrzynia 
biegów jest o poziom wyższa niż w po-
dobnych produktach innych marek. 
Dzięki takim rozwiązaniom mamy 

pewność, że traktory AL-KO będą 
służyły klientom przez bardzo długi 
czas – mówi Marcin Liszyński, pre-
zes zarządu firmy AL-KO KOBER. 

– Systematycznie poszerzamy asorty-
ment w tej kategorii. W 2018 r. ofer-
ta AL-KO wzbogaciła się o 5 nowych 
modeli traktorów – 3 maszyny z ko-
szem i 2 z bocznym wyrzutem. War-
to też podkreślić, że serwisowanie 
traktorów AL-KO – dzięki agregatowi 
tnącemu, który można szybko zde-
montować bez użycia narzędzi – jest 
wyjątkowo proste. Osobie, która robi 
to pierwszy raz, ta czynność zajmuje 
2 minuty z zegarkiem w ręce. Wszyst-
kie traktory solo by AL-KO z koszem 
oferowane w sezonie 2018 wyposa-
żone są w światła, zaczep oraz zestaw 
mulczujący. Nasze działania marke-
tingowe w bieżącym roku ukierun-
kowane będą przede wszystkim na 
kosiarki – spalinowe, akumulatoro-
we oraz roboty – i traktory – dodaje 
Marcin Liszyński. 

TRYBIKI RYNKU
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Łukasza Prusaka, dyrektora handlowego w firmie MTD

3 pytania do 

W 2017 r. nasza firma osiągnęła bardzo dobre wyniki 
w tej kategorii. Sprzedaż traktorów ogrodowych wzrosła 
o 25%. Wszystko jak do tej pory wskazuje na to, że ten 
pozytywny trend uda się utrzymać

Jakie są plany firmy MTD zwią-
zane ze sprzedażą traktorów 
ogrodowych na nowy sezon? 

W 2017 r. nasza firma osiągnęła 
bardzo dobre wyniki w tej kate-
gorii. Sprzedaż traktorów ogrodo-
wych wzrosła o 25%. Wszystko jak 
do tej pory wskazuje na to, że ten 
pozytywny trend uda się utrzy-
mać. Zamówienia przedsezonowe 
są większe niż w ubiegłym roku 
– naszym celem jest osiągnięcie 
pod koniec 2018 r. wzrostów na 
poziomie powyżej 20%, o ile pogo-
da nie będzie bardzo niekorzyst-
na. Traktory sprzedają się coraz 
lepiej, bo społeczeństwo się boga-
ci, a ich ceny spadają – wpłynęła 

na to większa konkurencja w tej 
kategorii. Większość klientów wy-
biera modele w cenie do 10 tys. zł. 
Dzięki coraz szerszej dostępności 
zakupów na raty, nawet z opro-
centowaniem 0%, taki zakup nie 
obciąża już znacząco domowego 
budżetu. Stabilniejsze są obecnie 
także kursy walut – w ubiegłych 
latach duże wahania kursu euro 

w trakcie sezonu wpływały na 
wzrost cen.

 
Jakie zmiany w tej kategorii mo-
żemy zauważyć w ofercie MTD? 

Wprowadziliśmy kilka kosme-
tycznych zmian w trosce o komfort 
klientów. W niektórych modelach 
niskie oparcie siedziska zostało 
zastąpione wysokim, wprowa-
dziliśmy też wygodniejsze pod-
łokietniki. W części asortymentu 
odświeżyliśmy linię maski oraz 
zmodyfikowaliśmy kolorystykę. 
Najwięcej zmian można zauwa-
żyć w serii traktorów ogrodowych 
XT – duży nacisk położyliśmy na 
ekologię: niższą emisję głośności, 
zmniejszenie spalania oraz emi-
sji CO2. Nasz nowy silnik Cub Cu-
det Efi jest przyjazny środowisku 
i zmniejsza zużycie paliwa nawet 
do 25%. Systematycznie pracuje-
my nad rozwojem silników MTD, 
korzystamy z nich w coraz szer-
szym zakresie, co wzmacnia po-
zycję marki na rynku. 

Intensyfikujemy też działania 
marketingowe dedykowane trak-
torom. Już na etapie pakowania 
produktu i wysyłania go do dys-
trybutorów dołączamy komplet 
materiałów promocyjnych. Dzię-
ki nim postrzeganie naszych pro-
duktów w oczach klientów jest 
dużo lepsze.

 
Jakie cechy traktorów są naj-
ważniejsze dla klientów? 

W tej kategorii bardzo ważny 
jest promień skrętu, dlatego dużą 
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Nasz nowy silnik Cub Cudet 
Efi jest przyjazny środowisku 
i zmniejsza zużycie 
paliwa nawet do 25%. 
Systematycznie pracujemy 
nad rozwojem silników MTD

popularnością cieszą się nasze 
traktory z serii XT2/XT3 z naj-
węższym w branży promieniem 
skrętu sięgającym aż do 17 cm, 
który zdecydowanie pozwala na 
skrócenie czasu koszenia. Z tego 
samego powodu popularne są 

także nasze traktory z serii Zero 
Turn. W nowym sezonie wprowa-
dziliśmy nową gamę akcesoriów 
dedykowanych do tych trakto-
rów, takich jak pług, zamiatarka 
oraz kosz do wyrzutu bocznego. 
Dla wielu klientów ważna jest 

także masywna żeliwna belka 
przednia czy opcja koszenia na 
wstecznym biegu. Natomiast 
innowacyjnym rozwiązaniem, 
które przyciąga uwagę klientów 
w przypadku traktorów ogrodo-
wych jest nasza aplikacja Cub 
Connect pozwalająca dzięki 
technologii Bluetooth spraw-
dzić w systemie wiele parame-
trów pracy maszyny. 

TRYBIKI RYNKU
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OLEO-MAC
KOSIARKA SAMOJEZDNA OM 92/16KH

Wytrzymała, kompaktowa, zwrotna kosiarka do użytku wokół domu, na obszarze średniej 
wielkości. Łączy w sobie osiągi modeli profesjonalnych z wyjątkowym komfortem pracy. 
Ostrza uruchamiane są przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku sprzęgła elektro-

magnetycznego na desce rozdzielczej. Pedał sprzęgła uruchamiany hydraulicznie, co po-
zwala na ograniczenie nieoczekiwanej zmiany prędkości. 

PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: Emak K1600 OHV 16 KM; 452 cm3; 

jeden cylinder
• napęd: hydrostatyczny, przekładnia 

hydrostatyczna Hydro Gear 
• szerokość cięcia: 92; dwa noże
• moc robocza traktorka: 8,1 kW przy 

obrotach 2700 min-1

• pojemność kosza: 300 l
• koła: przednie 15x6,00-6 / tylne 

18x8,5-8 
• wyposażenie: hak holowniczy, alarm 

sygnalizujący napełnienie kosza, 
szybkozłącza na zespole tnącym

Sugerowana cena detaliczna: 10 299 zł netto

www.victus.pl; www.oleomac.pl 

KRYSIAK
TRAKTOREK SAMOBIEŻNY TEXAS RIDER 6100 
Urządzenie zapewniające szybkie i skuteczne prace na średnich i nieco większych powierzch-
niach. Gwarantuje komfort obsługi – operator siedząc w wygodnej pozycji może z łatwością ma-
newrować traktorkiem i omijając wszelkie przeszkody precyzyjnie przycinać trawnik. Ścięta trawa 
zbierana jest do bardzo pojemnego 150-litrowego kosza. Dzięki tym udogodnieniom użytkownik 
może w pełni cieszyć się z lekkiej i przyjemnej pracy na terenie swojego ogrodu.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• na powierzchnię 600-1200 m (kosi do 2600 m2/h)
• silnik: Loncin 6,5 KM – 196 cm
• rozrusznik: elektryczny + ręczny
• wysokość robocza: 35-75 mm
• szerokość robocza: 61 cm
• prędkość jazdy: 1,5 – 4,6 km/h
• pojemność kosza: 150 l

• zbiornik paliwa: 1,1 l
• biegi: 4 do przodu, 1 do tyłu
• koła: 10”/13”
• akumulator: 7 Ah 12 V + ładowarka
• wymiary: 70x175x98 cm
• waga: 115 kg

Sugerowana cena detaliczna: ok. 5 300 zł

www.krysiak.pl

STIGA
TRAKTOR OGRODOWY ESTATE 6102 HW 
Traktor ogrodowy Estate 6102 HW to obiekt westchnień każdego faceta. Wyposa-
żony w agregat tnący o szerokości koszenia 102 cm. Wraz z traktorem zawarta jest 
również ładowarka do akumulatora, zaczep do holowania oraz zestaw mulczu-
jący. Zbieranie trawy bez częstej potrzeby zagwarantuje kosz o pojemności 300 l, 
a pracę po zmroku zapewni oświetlenie LED.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• model silnika: Intek 7220 V-Twin
• pojemność skokowa: 656 cm³
• liczba cylindrów: 2
• moc: 10,4 kW @ 2500 rpm
• szerokość koszenia: 102 cm

• liczba wysokości cięcia: 7
• zakres wysokości cięcia: 30-90 mm
• pojemność kosza: 300 l
• rozmiar kół: przednich 15x6.00-6 "/ 

tylnych 18x8.50-8 "

Cena promocyjna: z 17 999 na 15 499 zł 

www.stiga.pl

TRAKTOR ZABAWKA STIGA JUNIOR
Jeden z najlepszych modeli traktorków dla dzieci. Traktor Stiga Junior to 

spełnienie marzeń niejednego małego ogrodnika. Traktor został starannie 
wykonany, z dbałością o najmniejszy szczegół. Jego największymi zaletami 

są m.in: odczepiana przyczepka jednoosiowa, podnoszona przednia ma-
ska, skrętna przednia oś oraz napęd na tylną oś. Układ mechaniczny w ca-

łości jest zabudowany i niedostępny dla dziecka.
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AL-KO
TRAKTOR AL-KO T 13-93.7 HD
PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: B&S PB 3130 PB 344 cm3

• szer. działania: 93 cm (2 noże)
• ø kół: P/T 15x6,0-6/18x8,5-8
• informacje dodatkowe: opróżnianie 

kosza; dźwignia teleskopowa
• regulacja wysokości koszenia: 

centralna, 6-stopniowa

• wysokość koszenia: 30-90 mm
• pojemność kosza: 220 l
• wyposażenie: światła LED, zaczep, 

system mulczujący
• liczba cylindrów: 1

Cena promocyjna: z 12 450 zł na 8 999 zł brutto

www.al-ko.com/pl

MTD POLAND
TRAKTOR OGRODOWY CUB CADET XT2 PR106IE

XT2 PR106IE to nowy model z serii ENDURO marki Cub Cadet będący doskonałym połą-
czeniem sprawdzonych rozwiązań z innowacyjną technologią. Głównymi wyróżnikami 

tego modelu są: zastosowanie nowego, dwucylindrowego silnika Cub Cadet z EFI z elek-
tronicznym wtryskiem paliwa oraz elektryczny układ opróżniania kosza.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: Kawasaki FR651V/726 cm³
• moc znamionowa: 13,4 kW/2500 min-1
• szerokość koszenia: 106 cm

• wysokość koszenia: 25-100 mm
• koła (przód/tył): 15" x 6"/18" x 8.5"

Sugerowana cena detaliczna: ok. 15 999 zł

www.cubcadet.pl
R E K L A M A  
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WERTYKULATOR ELEKTRYCZNY 
Wertykulator elektryczny z silnikiem o mocy 1800 W doskonale spełnia swoją rolę 
na mniejszych powierzchniach ogrodowych. Pojemny kosz pozwala na sprawne 
wykonanie prac zbierając wyrzucone resztki trawy. Dzięki 5-stopniowej regulacji 
głębokości wertykulacji i dodatkowej funkcji aeracji skutecznie i kompleksowo zre-
generuje oraz odświeży każdy trawnik przez długie lata.

Firma Krysiak 
ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo

www.krysiak.pl 

CUB CADET LM3 E37 80V LI-ION
Wszechstronna i efektywna akumulatorowa kosiarka została wyposa-
żona w nowoczesną baterię litowo-jonową 80 V z wyróżniającą ją na 

tle konkurencji funkcją szybkiego ładowania w zaledwie 1 godzinę! Co 
ważne, zarówno akumulator, jak ładowarka zawarte są w zestawie, więc 

klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

MTD POLAND 
ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle

www.cubcadet.pl

MYJKA 
WYSOKOCIŚNIENIOWA 
OLEO-MAC PW125C
Nowa myjka wysokociśnieniowa Oleo-
-Mac PW125C. Zaprojektowana, aby 
zagwarantować wygodę i praktycz-
ność podczas sprzątania wokół domu, 
w ogrodzie i w garażu. Metalowa pom-
pa, tłoki ze stali nierdzewnej, bogate 
wyposażenie oraz moc i wydajność to 
jej cechy podstawowe.

Oleo-Mac
ul. Karpia 37, 61-619 Poznań 

www.oleomac.pl

MYJKA CIŚNIENIOWA  
STIGA HPS 235 R

Przeznaczona do pracy na średnich 
powierzchniach z maksymalnym 

komfortem i łatwością użytkowania. 
Model HPS 235 R został wyposażony 
w bęben na wąż i miejsce do prze-
chowywania różnych akcesoriów, 

jest bardzo stabilna i optymalna do 
pracy w średnich warunkach na 

powierzchniach takich jak maszy-
ny ogrodowe, ogrody, tarasy, patia 

i schody, rowery, samochody oso-
bowe, ścieżki, drewniane elementy 

i wielu innych. 

Stiga 
ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

www.stiga.pl

ROBOT KOSZĄCY ROBOLINHO 500 E
Najnowsza niemiecka technologia dostępna dla każdego użytkownika. 
Robot charakteryzuje się prostym i przejrzystym interfejsem użytkownika, 
każdy może go samodzielnie zainstalować w swoim ogrodzie. Innowacyj-
ny poczwórny system noży pozostawia idealnie skoszony trawnik. Robot 
posiada prostą, beznarzędziową regulację wysokości koszenia.

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

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



LEGENDA
POWRÓCIŁA

www.dlf .com

DLF SEEDS Sp. z o.o. | 14-200 Iława | ul. Wiejska 2C | tel. +48 89 648 26 21



Choć firma działa na rynku już od 
1986 r., Państwa przygoda z bran-
żą ogrodniczą jest stosunkowo 
krótka – w 2014 r. firma Elkom zo-
stała autoryzowanym dealerem 
firmy STIGA. Jak ważna jest sprze-
daż sprzętu ogrodniczego w skali 
działania całej firmy? 

Elkom to firma rodzinna – to 
lata zdobywania rynku i zaufania 
klientów.

Założył ją i prowadzi mój tato. Rok 
temu zdecydowaliśmy się jednak na 
„rozdział branżowy” – mnie przypa-
dła w zaszczycie branża ogrodnicza, 
którą z przyjemnością zarządzam. 
W ten oto sposób mamy Elkom Elek-
tronarzędzia i Elkom Ogród. 

Jaka jest specyfika, najmocniej-
sze strony Pana firmy? Jaka jest 
recepta na sukces w sprzedaży 
sprzętu ogrodniczego? W jakich 
kategoriach produktowych można 
zauważyć największy potencjał?

Najmocniejsze strony? To ludzie. 
Bez nich nie da się zbudować biz-
nesu niezależnie od branży. Cieszę 
się, że mam przyjemność pracować 
z kompetentną i fachową załogą. 
Kładziemy też ogromny nacisk na 
indywidualne podejście do klienta – 
poświęcamy mu maksimum uwagi 
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i czasu. Tak, aby dokonując zakupów 
miał poczucie, że jest w dobrych rę-
kach oraz zostanie fachowo i profe-
sjonalnie obsłużony.

Nasza oferta sprzętu ogrodni-
czego jest bardzo szeroka, jednak 
od lat obserwujemy duży wzrost 
sprzedaży traktorów ogrodowych. 
Jako społeczeństwo i konsumenci 
jesteśmy coraz bardziej zabiegani, 
brakuje nam czasu, coraz lepiej też 
zarabiamy i – mówiąc potocznie – nie 
chce nam się już chodzić za kosiar-
ką. Dzięki traktorom ogrodowym 
koszenie trawy stało się natomiast 

relaksem i dobrą zabawą w ogrodzie, 
nie wspominając już o zazdrosnych 
spojrzeniach sąsiadów. 

Zauważamy, że z roku na rok klien-
ci sięgają po coraz droższe i solidniej-
sze maszyny. Czasy „marketowych 
wynalazków” powoli odchodzą do 
lamusa. Klient ma coraz większą 
świadomość i jest gotowy zapłacić 
nieco więcej za sprzęt pewny, so-
lidny i gwarancję dostępu do części 
zamiennych.

Rozmawiamy tuż przed otarciem 
nowego sklepu. Czy rozwój dzia-
łalności w sprzedaży produktów 
ogrodniczych to dowód na dobrą 
koniunkturę w tej branży? Jakie są 
plany na najbliższy sezon?

Rzeczywiście – decyzja o otwar-
ciu kolejnego salonu w Bochni jest 
skutkiem coraz większego zapotrze-
bowania na produkty ogrodnicze, 
które obserwujemy. Bochnia i oko-
lice jest dla nas bardzo ważnym te-
renem – w tym regionie mamy spo-
ro klientów.

Według naszych prognoz naj-
bliższy sezon będzie rokiem robo-
tów. Kosiarki robotyczne przebojem 
zdobywają rynek i stają się coraz 
bardziej dostępne dla przeciętne-
go Kowalskiego. Niestety mental-
ność społeczeństwa jest taka, że jeśli 
mamy zapłacić kilka tysięcy złotych 
za traktorek, który robi hałas i moż-
na nim pojeździć – zapłacimy. Ale 
jeśli mamy zapłacić podobną sumę 
za coś tak małego i niemalże bezsze-
lestnego – trudniej wydać nam pie-
niądze. Choć kosiarka robotyczna 
wykona dokładnie tę samą pracę. 
Mało tego, nie absorbując naszego 
czasu i uwagi. STIGA, CUB CADET 
i WOLF GARTEN oferują sprawdzo-
ne i pewne rozwiązania w tej mate-
rii – oprócz traktorów ogrodowych 
będzie to nasz główny cel sprzedaży 
w tym sezonie.  

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na staranne wyselekcjonowanie 
tych partnerów handlowych, których cechą wspólną jest solidność, 

innowacyjność w rozwiązaniach technologicznych, stabilność oraz łatwy 
dostęp do asortymentu i części zamiennych. STIGA, CUB CADET, WOLF GARTEN 

– to marki, które to gwarantują – mówi Michał Kusiak, właściciel firmy Elkom 
Ogród działającej w Brzesku w woj. małopolskim 

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI

Nasi klienci są 
w dobrych rękach 

Michał Kusiak, właściciel firmy Elkom Ogród 
działającej w Brzesku w woj. małopolskim





NOWOCZESNY TRAW-
NIK to nasiona w otocz-
ce z substancji wspie-

rających start kiełkowania oraz 
dostarczających substancji po-
karmowych młodej roślince. 
Zastosowana w nich najnow-
sza, zaawansowana technologia 
otoczkowania nasion sprawiła, 
że każde z nasion ma idealny 
kształt, równomiernie daje się 
wysiać i ze względu właśnie na 
tę precyzję siewu można zasto-
sować mniej nasion na jednostkę 
powierzchni.

Otoczka to zewnętrzna, sztucz-
nie naniesiona warstwa, na któ-
rą składają się odpowiednie sub-
stancje. Jest ona trwała i twarda, 
ale posiada naturalne pory, które 
umożliwiają dotarcie do jej wnętrza 

powietrza i wody. Nie stanowi ona 
również bariery dla kiełka, ponie-
waż po wysianiu naturalnie się 
rozkłada. W przypadku nasion 
NOWOCZESNEGO TRAWNI-
KA otoczka spełnia także swo-
ją rolę w procesach kiełkowania 
i krzewienia. Substancja czynna 

W ofercie firmy Rolimpex S.A. dostępna jest nowatorska mieszanka traw 
o zaawansowanej technologii i doskonałej recepturze – NOWOCZESNY 

TRAWNIK, która pozwala uzyskać idealny, gęsty i soczysto zielony 
trawnik w krótkim czasie

NOWOCZESNY TRAWNIK – 
najnowszy produkt marki

poprawia procesy zachodzące we-
wnątrz ziarna po wysiewie, nawóz 
startowy przyspiesza wzrost oraz 
ogranicza nawożenie w później-
szych terminach.

NOWOCZESNY TRAWNIK to 
nowatorska mieszanka traw o za-
awansowanej technologii i dosko-
nałej recepturze. Pozwala uzyskać 
doskonały, gęsty i soczysto zielony 
trawnik w krótkim czasie. 

Możesz mieć piękny i nowocze-
sny trawnik bez dużych nakładów 
pracy i marnowania czasu. 
• Produkt szybki i bezpieczny. 
• Trawnik bez wstępnego 

nawożenia.
• Opakowanie: 0,5 kg (karton); 

1 kg (karton); 5 kg (worek pa-
pierowy).  
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„Przyjazny trawnik dla dzieci i zwierząt” to najnowszy produkt marki 
Najlepsze Trawy z Iławy®. To mieszanka nasion traw, która jest 

odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na produkty ułatwiające 
życie „bez chemii”, pomagające cieszyć się ogrodem i pięknym 
trawnikiem bez nadmiernego używania środków chemicznych tj. 

nawozów mineralnych

Przyjazny trawnik – 
dla dzieci i zwierząt
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Dlaczego przyjazny trawnik? 
Ponieważ w czasie jego pie-
lęgnacji nie ma potrzeby 

intensywnego nawożenia mine-
ralnego / chemicznego, gdyż dzię-
ki specjalnym, naturalnym dodat-
kom mikoryzy system korzeniowy 
trawy jest bardziej rozbudowany. 
Większa masa korzeniowa rośli-
ny powoduje łatwiejszy dostęp do 
składników pokarmowych z podło-
ża, co w efekcie daje piękną, zwartą, 
soczystą murawę. Dodatkowo roz-
budowane korzenie uodparniają ją 
na warunki stresowe, takie jak su-
sza czy wymarzanie. 

Poza tym dzięki unikalnej for-
mule „niebieskich nasion” nasiona 

są niewidoczne dla ptaków, zapew-
niając tym samym lepsze i równo-
mierne wschody po wysianiu oraz 
łatwość w wysiewaniu.

Dlaczego system korzeniowy się 
rozbudowuje? Unikalnym skład-
nikiem mieszanki nasion traw są 

pożyteczne mikroorganizmy – mi-
koryza, które kolonizują korzenie 
trawy i powodują, że roślina ma 
o wiele wyższą zdolność pobiera-
nia substancji odżywczych z gleby 
i mniejsze zapotrzebowanie na na-
wożenie mineralne.

W ofercie „Przyjaznego trawnika 
dla dzieci i zwierząt” można znaleźć 
opakowanie 1 kg z siewnikiem oraz 
worek 5 kg z uszami.

Do pielęgnacji trawnika polecamy 
stosowanie nawozów organicznych, 
w 100% naturalnych i pochodzenia 
roślinnego, jakim jest nawóz Innbio 
Naturalny Trawnik. Proponujemy  
2 formy opakowań – wygodny 2-li-
trowy kanister ze spryskiwaczem 
lub 1-litrową butelkę. 1 litr 
nawozu wystarcza na 
300 m2 trawni-
ka dopiero za-
kładanego lub 
600 m2 traw-
nika istnieją-
cego.  

Dzięki unikalnej formule 
„niebieskich nasion” nasiona 
są niewidoczne dla ptaków, 
zapewniając tym samym 
lepsze i równomierne wschody 
po wysianiu oraz łatwość 
w wysiewaniu



I Forum Dystrybucji i Handlu by-
ło miejscem dyskusji o najważ-
niejszych zadaniach, jakie zmie-

niające się otoczenie biznesowe sta-
wia przed właścicielami sklepów, 
hurtowni i firm produkcyjnych. 
Prelekcja „Demografia a rynek 
pracy” stanowiła natomiast próbę 
znalezienia odpowiedzi na pytanie, 
jak rozwijać firmę przy niedoborze 
„zasobów ludzkich” na rynku pra-
cy. Swoim doświadczeniem dzieliła 
się Elżbieta Matysiak, właścicielka 

firmy EMAT HR Consulting, repre-
zentująca organizację Pracodawcy 
RP oraz Stowarzyszenie Agencji Za-
trudnienia. Wnioski? Pracodawcy 
muszą „przeprosić się” z młodym 
pokoleniem, nawet jeśli uznają je 
za nieodpowiedzialne i roszcze-
niowe, wykorzystać potencjał se-
niorów oraz stworzyć wyrazistą 
politykę pracowniczą. A kiedy za-
braknie Ukraińców, ratunku bę-
dzie trzeba szukać być może nawet 
w Bangladeszu. 

CORAZ MNIEJ POLEK 
I POLAKÓW 

W ramach wprowadzenia Elżbieta 
Matysiak przedstawiła najważniej-
sze tendencje demograficzne. We-
dług prognoz spadek liczby ludno-
ści Polski do 2020 r. wyniesie około 
280 tys., a do 2030 r. – aż milion. 

Według danych GUS pod koniec 
2016 r. było nas ok. 38 mln 433 tys. 
– w 2030 r. będzie więc już tylko 
ok. 37,5 mln Polaków. Do 2020 r. 
zanotujemy również spadek licz-
by osób w wieku produkcyjnym – 
o 2,5%, a do r. 2030 – o 6,2%. Jesz-
cze gorzej wyglądają te prognozy 
jeśli spojrzymy tylko na grupę osób 
w tzw. wieku produkcyjnym mobil-
nym (18-44). Są to osoby, które – 
przynajmniej w teorii – łatwo mogą 
znaleźć nowe miejsce pracy, wciąż 
się dokształcają oraz są otwarte na 
nowe możliwości, podróże służbo-
we czy ewentualnie nawet całkowite 
przekwalifikowanie się. W 2017 r.  
takich osób było 14 mln 868 tys. 
Według prognoz już w 2020 r. liczba 
ta spadnie do 14 mln 219 tys., czyli 
o 649 tys. Spadek o prawie 4,4% nie 
wydaje się spektakularny, ale jeśli 
przeniesiemy się w przyszłość o ko-
lejne 10 lat, zobaczymy, że do 2030 r.  
liczba ludności w wieku produkcyj-
nym mobilnym może spaść nawet 
o 23%! – Rezerw na rynku pracy po-
winniśmy więc szukać wśród osób 
w wieku produkcyjnym niemobilnym, 
czyli osób z przedziału 45-65 lat,  
a także w grupie osób w wieku po-
produkcyjnym, powyżej 65. życia, 
które wciąż chcą i mogą pracować 
– mówiła Elżbieta Matysiak.

JESTEŚMY W DEPRESJI 
Powody tego zagrożenia dla rynku 

pracy są oczywiste – w Polsce rodzi 
się za mało dzieci, co demografowie 
nazywają depresją urodzeniową. 
Według danych Eurostatu dzietność 

Czy przedsiębiorca musi interesować się procesami demograficznymi 
w skali makro? Jeśli myśli o rozwoju w dłuższej perspektywie, powinien 
śledzić najważniejsze trendy – kiedy nagle zabraknie mu rąk do pracy 

może być za późno na zmianę strategii zatrudnienia – przekonywała 
Elżbieta Matysiak, właścicielka firmy EMAT HR Consulting, jedna 

z prelegentek I Forum Dystrybucji i Handlu

Wyzwania dla 
pracodawców 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 
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Elżbieta Matysiak, właścicielka firmy EMAT HR Consulting
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w Polsce w 2015 r. wyniosła 1,32 
– tyle średnio w tym okresie 
urodziło się dzieci przypada-
jących na jedną kobietę w wie-
ku rozrodczym (15-49 lat). To 
bardzo słaby wynik nawet na 
tle Europy, której inna nazwa 
– Stary Kontynent – wydaje się 
obecnie wyjątkowo aktualna. 
Średnia dla Unii Europejskiej 
w tym okresie zwiększyła się 
o 0,12 do 1,58, a najwyższy po-
ziom wskaźnika dzietności od-
notowały takie kraje jak Francja 
(1,96) i Irlandia (1,92). Gorzej od 
Polski wypadła tylko Portugalia 
– 1,31. Tymczasem przyrost na-
turalny zapewniający prostą za-
stępowalność pokoleń powinien 
wynosić 2,1-2,15. Oprócz tego, 
że dzieci rodzi się coraz mniej, 
statystycznie rodzą się też coraz 
później. Jak podaje Eurostat, na 
podstawie danych obejmujących 
2015 r., Polki pierwsze dziecko 
rodzą zazwyczaj w wieku 27 
lat. Jeszcze w 1996 r. wskaźnik 
ten wynosił blisko 24 lata. Na 
ten czynnik nakłada się jeszcze 
opóźnienie momentu wejścia na 
rynek pracy – zwykle pracownik 
ma już wtedy ok. 24 lata oraz 
emigracja. – Sposobem na te 
problemy może być zatrudnia-
nie Ukraińców czy Gruzinów, 
ale wraz z upływem czasu polscy 
pracodawcy mogą być zmuszeni 
do poszukiwania pracowników 

jeszcze dalej – w Nepalu, Indiach 
czy Bangladeszu – komentowa-
ła Elżbieta Matysiak. 

JAK BYĆ DOBRYM 
PRACODAWCĄ? 

W tych okolicznościach bardzo 
ważna jest więc zmiana strate-
gii zatrudnienia. Jakie elemen-
ty powinna obejmować? – Spo-
ry potencjał można zauważyć 
wśród osób starszych i kobiet. 
Są to duże rezerwy na rynku 
pracy. Kolejną szansą dla pra-
codawców jest zatrudnianie lu-
dzi młodych oraz poszukiwanie 
pracowników wśród osób niepeł-
nosprawnych – mówiła Elżbieta 
Matysiak. Zdaniem właścicielki 
firmy EMAT HR Consulting bar-
dzo istotne jest także stworzenie 
wyrazistej polityki pracowniczej 
i konsekwentne jej wdrażanie. 
Powinna ona obejmować aktyw-
ność na polu CSR oraz dążenie 
do stworzenia przedsiębiorstwa 
wspólnotowego, w którym praco-
dawca będzie pamiętał, że klient 
jest najważniejszy – ale dopiero 
po pracowniku. Kim jest dobry 
pracodawca? Zdaniem Elżbiety 
Matysiak nie musi to być ko-
niecznie duża firma z pierwszych 
stron gazet, która zajmuje czo-
łowe miejsca w rankingach pra-
codawców. Wystarczy, że obecni 
pracownicy firmy będą pełnili 
rolę jej ambasadorów.  



Firma Stalco działa na rynku 
już prawie 20 lat, dostarczając 
szeroką gamę narzędzi i tech-
nik zamocowań do profesjonal-
nych i domowych zastosowań, 
od tego roku w ofercie firmy do-
stępna jest linia narzędzi Stalco 
Garden. Dlaczego zdecydo-
wali się Państwo wprowadzić 
zupełnie nową kategorię pro-
duktów skierowaną do branży 
ogrodniczej?

Współczesny rynek ma szero-
kie grono wymagających klientów. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
rynku i przede wszystkim naszych 
wieloletnich klientów postanowi-
liśmy rozszerzyć ofertę o linię na-
rzędzi ogrodniczych Stalco Garden. 

Produkty te mają przeznaczenie 
zarówno do pielęgnacji ogrodów, 
jak i cięższych prac, np. budowla-
nych. Jesteśmy firmą, która sta-
wia na kompleksową ofertę asor-
tymentu, dlatego ciągle staramy 
się odpowiadać na oczekiwania 
rynku. W tej chwili mamy 8 grup 
produktowych, dzięki czemu klient 
ma możliwość wyboru i zaopatrze-
nia się u jednego dostawcy. 

Co wyróżnia markę Stalco 
Garden?

Stalco Garden to linia produktów, 
które przede wszystkim wyróżniają 
się dobrą jakością w stosunku do ceny, 
którą proponujemy. Po drugie – szero-
kością oferty zarówno systemów na-
wadniania, jak również narzędzi do 
pielęgnacji gleby, dzięki temu klient 
ma wybór wśród 3 jakości jednego pro-
duktu. Ogromnym atutem z całą pew-
nością jest również dobór kolorystyki. 
Limonkowo-szare produkty przyciągają 
uwagę, są po prostu atrakcyjne wizu-
alnie, dzięki czemu klient z przyjem-
nością będzie sięgał po nie na półce. 

Na ogrodniczym rynku w Polsce 
jest duża podaż, a w sklepach 
miejsce jest ograniczone. Czy 
jest jeszcze miejsce na kolej-
ną markę? Dlaczego sklep lub 
centrum ogrodnicze powinno 
zdecydować się na współpra-
cę z firmą Stalco?

To prawda, na rynku ogrodniczym 
w Polsce jest sporo dostawców. Jednak 
wyróżnia nas dbałość o kompleksową 
i fachową obsługę klientów. Zapew-
niamy pełen serwis, oznacza to, że 

O nowej marce narzędzi ręcznych i systemach nawadniania Stalco 
Garden oraz możliwości współpracy opowiada Marek Zając, 

prezes firmy Stalco

Stalco Garden – 
bo sukces ma kolor limonkowy

ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK
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Marek Zając, prezes Stalco i Barbara Zając, członek zarządu



wprowadzając towar do punktu han-
dlowego oferujemy pomoc w sprze-
daży, jak i pełne wsparcie w ułożeniu 
oraz eksponowaniu towaru, wizu-
alizacji i aranżacji wnętrza sklepu. 
Proponujemy różne formy prezen-
towania produktów – rozpoczyna-
jąc od standardowych, takich jak 
ekspozycja regałowa, po mniejsze 
rozwiązania typu stojaki czy wyspy, 
które równie atrakcyjnie eksponują 
ofertę czy to systemów nawadniania, 
czy narzędzi do pielęgnacji ogrodu.

Jakie są najważniejsze cele fir-
my na najbliższych kilka lat?

Najważniejszym celem, do któ-
rego dążymy jest budowanie roz-
poznawalności marki, a także 
zwiększenie popularności obec-
nych działów produktowych na 
rynku. Staramy się być elastyczni 
i słuchać klientów, z którymi wspól-
nie pracujemy nad rozwojem oferty. 
Skupiamy się na kompleksowym 
wspieraniu punktów handlowych, 
a także profesjonalnej obsłudze. 

Jakie działania są najważniej-
sze w strategii rozwoju marki 
w Polsce? 

Nasza firma działa na rynku tra-
dycyjnym i tu chcemy skupić swo-
ją uwagę, jeśli chodzi o narzędzia 
ogrodnicze. Ofertę produktów do 
pielęgnacji gleby, narzędzi tnących 
oraz systemy nawadniania Stal-
co Garden zaprezentowaliśmy na 

początku tego roku i cały czas sta-
ramy się pracować nad nią tak, aby 
wyjść naprzeciw wymaganiom ryn-
ku. Oprócz rozwoju działu i oferty 
produktowej, stawiamy na działania 
marketingowe, które pomogą zbu-
dować świadomość marki. 

W ofercie Stalco Garden dostęp-
ne są grabie, siekiery, narzędzia 
mini, sekatory i nożyce, wszystko 
w barwach limonkowo-szarych. 
Czy oferta będzie jeszcze roz-
budowywana? Jakie są plany?

Jesteśmy firmą, która ciągle 
ulepsza swoje produkty, i dba 

o rozwój. Takie same założenia 
mamy co do nowości jaką jest dział 
Stalco Garden. Wprowadziliśmy 
w tej linii prawie 200 produktów, 
które chcemy, aby dobrze zadebiu-
towały na rynku.

Zaufali nam profesjonaliści 
w zakresie realizacji ogrodów, 
a zależy nam właśnie na tym, aby 
ta oferta spełniała oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających 
klientów oraz aby marka Stalco 
Garden stała się rozpoznawalna 
na rynku ogrodniczym. 
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Centrum Ogrodnicze To-
raf działa w Kluczborku 
od 2000 r., zajmuje po-

wierzchnię 300 m². Dwa lata temu 
wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów właściciele postano-
wili otworzyć przy centrum kwia-
ciarnię, która zajmuje powierzchnię 

100 m². Mimo początkowych trud-
ności, pomysł okazał się trafiony.  
– Początki były trudne, uczyłem się, 
co zamawiać i w jakich ilościach. Te-
raz zarabiamy na kwiaciarni, a nasi 
klienci są jej najlepszymi ambasa-
dorami – opowiada Tomasz Wę-
grzynowski, współwłaściciel.

JAK PRZYCIĄGNĄĆ 
KLIENTA

 Centrum cały rok jest bardzo do-
brze zaopatrzone. – Szybkość zato-
warowania i kompleksowa oferta, 
poczucie, że centrum zawsze jest 
wypełnione asortymentem ma 
ogromne znaczenie. Jeśli w cen-
trum nie ma towaru, to nie ma ob-
rotu. Gdy klient przychodzi i chce 
kupić określony produkt, musi go 
znaleźć, w innym przypadku uda 
się do sklepów sieci DIY – mówi 
Tomasz Węgrzynowski. Placówka 
mimo konkurencji bardzo dobrze 

W Centrum Ogrodniczym Toraf powstał właśnie wspaniały kącik dla 
miłośników kiełków. Od 2 lat przy placówce znajduje się kwiaciarnia. 

Właściciele nie spoczywają na laurach, badają oczekiwania klientów 
i wychodzą im naprzeciw. Jak funkcjonuje centrum i co jest jego siłą?

Jak przyciągnąć 
klientów?

66 Z WIZYTĄ U…

Od lewej: Marcin Faliński, sprzedawca w Centrum Ogrodniczym Toraf, Mariusz Zawierta, kierownik, 
Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznesu Ogrodniczego” i Tomasz Węgrzynowski, współwłaściciel

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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sobie radzi. Gdy startuje wiosenny sezon, cały 
plac przed centrum tonie w bratkach, a potem 
w kwiatach balkonowo-rabatowych. – Efekt 
masy działa na klientów jak wabik. Sprze-
dajemy ok. 15 tys. bratków. Na bratkach nie 

zarabiamy kokosów, ale na początku sezonu 
to jeden z najlepszych magnesów na klientów, 
którzy zmęczeni zimą, potrzebują elementów 
wprowadzających wiosnę. Kupując bratki, 
przy okazji wybierają też inne potrzebne im 
produkty. W sezonie mamy ręce pełne pracy. 
Rekord naszej sprzedaży to 1081 paragonów 
w ciągu jednego dnia – opowiada Tomasz Wę-
grzynowski. – Systematycznie sprawdzam po-
ziom sprzedaży, koszyk zakupowy klienta, żeby 
wiedzieć jakie produkty zamawiać – dodaje. 

KĄCIK DLA MIŁOŚNIKÓW KIEŁKÓW…
Właściciele centrum cały czas badają po-

trzeby klientów i ich oczekiwania. Obecnie 

Szybkość zatowarowania i kompleksowa oferta, poczucie, że 
centrum zawsze jest wypełnione asortymentem ma ogromne 
znaczenie. Jeśli w centrum nie ma towaru, to nie ma obrotu. 
Gdy klient przychodzi i chce kupić określony produkt, musi go 
znaleźć, w innym przypadku uda się do sklepów sieci DIY – 
mówi Tomasz Węgrzynowski, współwłaściciel

Centrum Ogrodnicze Toraf działa w Kluczborku od 2000 r.



w centrum został stworzony kącik 
dla miłośników kiełków. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu klienci nie muszą 
chodzić pomiędzy półkami, szukać 
niezbędnych produktów, a w jednym 
miejscu kompleksowo bez wysiłku 

znajdą wszystko, by móc zacząć upra-
wiać w domu kiełki. W centrum sprze-
dawane są głównie nasiona Toraf, 
oferta wspomagana jest w małym 
stopniu innymi markami, jeśli jakaś 
pozycja jest niedostępna. 

Centrum Ogrodnicze Toraf oferuje 
także usługę wypożyczania sprzętu. 
– Cieszy się ona bardzo dużą popular-
nością, ponieważ nikt w Kluczborku 
tego nie proponuje. Wypożyczamy 
sprzęt marki Oleo-Mac – opowiada 
Tomasz Węgrzynowski. 

W działalności tradycyjnego sklepu 
ogrodniczego ważna jest wiedza i fa-
chowa obsługa, ale nie można lekce-
ważyć potrzeb nowego klienta, dlatego 
w przyszłym roku właściciele planują 
umożliwić konsumentom zrobienie 
zakupów przez Internet. – To kanał 
sprzedaży, którego nie zatrzymamy 
i którego nie możemy ignorować – 
dodaje Tomasz Węgrzynowski. 

Sprzedajemy ok. 
15 tys. bratków. 
Na bratkach nie 
zarabiamy kokosów, 
ale na początku 
sezonu to jeden 
z najlepszych 
magnesów na 
klientów, którzy 
zmęczeni zimą, 
potrzebują elementów 
wprowadzających 
wiosnę – mówi Tomasz 
Węgrzynowski
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Od tego roku w Centrum Ogrodniczym Toraf utworzono kącik dla miłośników kiełków

Przy centrum znajduje się kwiaciarnia
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Jakie jest znaczenie nowo-
ści w kategorii POND i ja-
kie produkty cieszyły się 

w ostatnich latach największym 
zainteresowaniem klientów? – 
Nowości produktowe to ważny 
motor napędowy każdej mar-
ki, bo umożliwiają dystrybuto-
rom zaprezentowanie klientom 
„świeżego” towaru. Konsumen-
ci lubią być zaskakiwani – mówi 

Jerzy Urbanowicz, właściciel fir-
my Happet. – W ostatnich latach 
wśród nowości, które przyjęły się 
na rynku na pewno trzeba wy-
mienić oświetlenie typu LED, 
które pozwala zmniejszyć kosz-
ty eksploatacyjne. Kiedyś klienci 
kupowali tylko podwodne lampy 
halogenowe, obecnie LED-y są już 
bardzo popularne – dodaje. Wy-
magania klientów w tej kategorii 

systematycznie rosną. – Na prze-
strzeni ostatnich kilku lat spo-
śród nowych produktów naj-
większym sukcesem handlowym 
okazały się nowinki techniczne 
takie jak nowy rodzaj filtrów – fil-
try bębnowe z ruchomym złożem 
biologicznym, a także inteligent-
ne systemy sterowania pompą, 
filtrem czy oświetleniem z możli-
wością przechowywania danych 
w chmurze, które wprowadzili-
śmy już 3 lata temu – mówi Al-
bert Sobczak, sales manager w fir-
mie Oase. – Nasza firma co roku 
wprowadza do oferty nowości. Są 
to elementy usprawniające działa-
nie istniejących modeli urządzeń, 

W kategorii POND – podobnie jak w innych grupach asortymentowych 
– nowości przyciągają uwagę dystrybutorów i konsumentów. Oto 

krótki przewodnik po nowych produktach, które warto wprowadzić do 
oferty, aby zwiększyć sprzedaż asortymentu do oczek wodnych

Czy warto STAWiać 
na nowości? 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 
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wzbogacające je o nowe funk-
cjonalności, sprawiające, że są 
jeszcze bardziej energooszczęd-
ne lub wprowadzające zupełnie 
nowe rozwiązania. Dotyczy to 
także środków do pielęgnacji 
oczek wodnych. W naszej ofer-
cie co roku można znaleźć filtry 
do coraz większych zbiorników, 
a systemy sterowania umożli-
wiają zdalne zarządzanie nie 
tylko oczkiem wodnym czy 

fontanną, ale też np. oświetle-
niem całego ogrodu – dodaje. 

Klienci, zwłaszcza ci zakła-
dający duże oczka wodne, coraz 
częściej wybierają także nowe 
sposoby filtracji wody. – Bar-
dzo dobrze odebraną nowością 
były np. nasze filtry do dużych 
oczek wodnych typu BIOklar 
MOVE z zastosowaną w trze-
ciej komorze technologią pły-
wającego złoża „moving bed” 
zamiast wkładu Aquarock. To 
rozwiązanie zbliżone do stoso-
wanego w oczyszczalniach ście-
ków. Wcześniej nie było w Pol-
sce takiego produktu. Klienci 
potrzebowali trochę czasu, aby 
poznać zalety i przekonać się 
do tego modelu filtra – wyja-
śnia Jerzy Urbanowicz. – Cieka-
wym produktem jest także nasz  
filtr bębnowy DRUMI. To tzw. filtr  
wstępny – usuwa z wody więk-
szość zanieczyszczeń stałych 
zanim jeszcze dostaną się do 
filtra biologicznego. To specja-
listyczny produkt sprzedawa-
ny jak do tej pory głównie na 
eksport. W Polsce taki sposób 
filtrowania nie jest jeszcze roz-
powszechniony – dodaje. 

OSZCZĘDNOŚĆ  
PRZEDE WSZYSTKIM 

Producenci asortymentu do 
stawów nie mają wątpliwości, 
co jest najważniejsze dla konsu-
mentów – to oszczędność czasu 

Nowości produktowe to ważny motor 
napędowy każdej marki, bo umożliwiają 
dystrybutorom zaprezentowanie klientom 
„świeżego” towaru. Konsumenci lubią być 
zaskakiwani – mówi Jerzy Urbanowicz, 
właściciel firmy Happet



i pieniędzy. – Kryzys w 2008 r.  
sprawił, że klienci na całym świe-
cie zaczęli poszukiwać rozwią-
zań pozwalających na oszczę-
dzanie. Urządzenia stosowane 
w oczkach wodnych pobierają 
znaczną ilość energii elektrycz-
nej. Dlatego ogromną popularno-
ścią cieszą się obecnie wszelkie 
rozwiązania ograniczające jej zu-
życie, tym bardziej, że doskonale 

koresponduje to z tendencją do 
ochrony środowiska. AQUAEL 
jako jedna z pierwszych firm na 
świecie wprowadziła do sprze-
daży LED-owe lampy podwodne 
do stawów ogrodowych zużywa-
jące nawet 90% energii mniej od 
tradycyjnych – mówi Sebastian 
Dudek. – Kolejną nowością były 

inteligentne grzałki do oczek 
skutecznie zabezpieczające po-
wierzchnię stawu przed całko-
witym zamarznięciem i – dzię-
ki zastosowaniu termostatu – 
pozwalające na zaoszczędzenie 
nawet 85% energii elektrycznej. 
Obecnie AQUAEL wprowadza do 
swojej oferty ekologiczne pompy 
linii ECO, które odznaczają się wy-
jątkowo niskim zużyciem energii. 
Pierwsze modele były dostępne 
już w ubiegłym sezonie i spotka-
ły się z dużym zainteresowaniem 
kupujących. W tym sezonie linia 
zostanie rozszerzona o kolejne 
pompy – dodaje. 

KONSUMENCI  
POTRZEBUJĄ CZASU

Jak co roku czołowi producen-
ci poszerzają ofertę, jednak nowe 
rozwiązania wymagają zwykle  
2-3 sezonów, aby „zadomowić” się 
na rynku. – Konsumenci potrzebu-
ją trochę czasu, aby dostrzec plusy 
nowych rozwiązań. Z ich perspek-
tywy liczy się przede wszystkim 
użyteczność i łatwość obsługi. Naj-
pierw zalety nowych produktów 

Konsumenci potrzebują 
trochę czasu, aby dostrzec 

plusy nowych rozwiązań. 
Z ich perspektywy liczy się 

przede wszystkim użyteczność 
i łatwość obsługi. Najpierw 
zalety nowych produktów 

muszą więc poznać 
właściciele firm wykonujących 

ogrody – wyjaśnia Albert 
Sobczak, sales manager 

w firmie Oase
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muszą więc poznać właściciele firm 
wykonujących ogrody – wyjaśnia 
Albert Sobczak. – Pod względem 
popytu na nowości rynek polski 
jest podobny do innych rynków 
europejskich. Produkty premium 
mają wielu nabywców, choć – ze 
względu na mniejszą zasobność 
portfeli konsumentów – sprzedaż 
nie jest tak duża jak np. w Niem-
czech. Polski rynek jest na podob-
nym poziomie rozwoju co słowac-
ki, węgierski czy czeski – dodaje. 

Czy nowości w tej kategorii pro-
duktowej rzeczywiście są motorem 
napędowym sprzedaży? – Nie do 
końca, ze względu na specyfikę tej 
branży. Oczywiście, cieszą się one 
dużym zainteresowaniem, ale mo-
torem napędowym – tak naprawdę 
– niezmiennie pozostają produkty 

Jak co roku czołowi producenci poszerzają ofertę, jednak 
nowe rozwiązania wymagają zwykle 2-3 sezonów, aby 
„zadomowić” się na rynku

podstawowe, służące do zakłada-
nia i wyposażenia stawu, a więc 
pompy, filtry, sterylizatory, lampy 
podwodne. Nowe rozwiązania są 
natomiast istotne ze względu na 
przyciągnięcie uwagi kupującego 
i zainteresowanie go ofertą danej 
marki – wyjaśnia Sebastian Dudek. 
– Szczególnie dobrze sprawdzają 
się tutaj przełomowe, innowacyjne 
rozwiązania techniczne, zwłaszcza 
takie, które dają użytkownikowi 
wymierną korzyść, np. w postaci 
wspomnianego już oszczędzania 

pieniędzy albo równie cennego dla 
niego czasu. Przykładem mogą 
być tutaj urządzenia bezobsłu-
gowe, takie jak samoczyszczący 
filtr AQUAEL KLARPRESSURE. 
W przypadku centrów ogrodni-
czych warto również pamiętać 
o wzbogaceniu oferty o możliwie 
dużo nowości w zakresie ryb i ro-
ślin stawowych, gdyż te towary 
są często najlepszym „wabikiem” 
na klientów przyciągającym ich 
i stymulującym sprzedaż całej ka-
tegorii produktowej – dodaje. 
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PROFICLEAR PREMIUM COMPACT L
Nowoczesna i niezawodna filtracja do oczek wodnych z ry-
bami, szczególnie z karpiami koi. Do zbiorników wodnych 
o pojemności do 140 m3. Wysoka skuteczność se-
parowania zanieczyszczeń dzięki 
głębokiej filtracji 60 mikro-
nów. Dogodne sterowanie 
wszystkimi ustawieniami za 
pomocą aplikacji na urządze-
niach mobilnych oraz dzięki 
możliwości połączenia z syste-
mem Easy Garden Control. Gwa-
rancja Czystej Wody OASE!

OASE
Al. Jerozolimskie 200 lok. 538,  

02-486 Warszawa

www.oase-livingwater.com

LUNAQUA POWER LED XL
Nowy, wydajny reflektor zapewniający naturalne światło. 
Doskonała iluminacja każdej aranżacji ogrodu lub oczka 

dzięki 2 temperaturom barw i 4 dostępnym kątom padania 
wiązki światła. Elastyczny system, który można rozbudować 

i który jest odpowiedni do instalacji pod 
i nad wodą. Stała, bezpieczna praca 
pod wodą dzięki solidnej technologii 

podwodnych połączeń i niskiemu 
napięciu 24 V DC.

OASE
Al. Jerozolimskie 200 lok. 538,  

02-486 Warszawa

www.oase-livingwater.com

TROPICAL KOI WHEAT 
GERM & GARLIC PELLET

To pokarm dla ryb karpiowatych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem cennych odmian 

karpi koi, żyjących w ogrodowych oczkach 
wodnych. Produkt wyróżnia się unikatową 

recepturą z dodatkiem czosnku i zarodków 
pszennych, które pozytywnie oddziałują na 
kondycję ryb i wzmacniają ich odporność. 

Pokarm dostępny jest w puszce  
1000 ml, workach 15 i 7 kg oraz wiadrach  

3, 5 i 10 l. Dodatkowo występuje w różnych 
rozmiarach granulatu: S, M oraz L.

TROPICAL
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.tropical.pl

SPECJALISTA OD 
PRZEJRZYSTEJ WODY

TROPICAL BLUE GUARD POND to specjalistycz-
ny preparat do oczek wodnych, który stwarza 
warunki spowalniające rozwój glonów, ogra-

nicza przepuszczanie promieni UV i poprawia 
przejrzystość wody. Wypróbuj jego skuteczność 

w swoim oczku wodnym!

TROPICAL
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.tropical.pl

BIOPRESS
Filtry ciśnieniowe z lampą UV, czyszczenie przeciwprądowe. 
Trzy rodzaje filtracji (mechaniczna, biologiczna, sterylizacja 
UV) zapewnia maksymalną czystość wody w oczku wod-
nym. Duża powierzchnia wkładów gąbkowych oraz biobali 
stwarza idealne warunki rozwoju dla bakterii nitryfikacyj-
nych. Łatwe czyszczenie przeciwprądowe.

Happet
Kotowo 42, 60-009 Poznań

www.happet.eu

POMPA PF
Podstawowe pompy używane do 
zasilania niedużych filtrów, kaskad 
i fontann. Z obszernym koszem 
ochronnym, z kompletem końcó-
wek fontannowych, 10-metrowy 
przewód.

Happet
Kotowo 42, 60-009 Poznań

www.happet.eu





D&M DEPOT to nowa marka na polskim rynku, mo-
żesz przybliżyć jej historię?

To rodzinna firma, która istnieje na belgijskim rynku 
już 26 lat. Jej nazwa pochodzi od imion dzieci właści-
cieli – Dawida i Manon. W 1992 r. była to mała firma, 
która szybko zyskała uznanie dzięki niezwykle inno-
wacyjnej ofercie i promowaniu ciekawych rozwiązań. 
Właściciele brali udział w wielu międzynarodowych 
wystawach i udało im się rozszerzyć dystrybucję. Dziś 
produkty tej marki są dostępne w wielu krajach na ca-
łym świecie, m.in.: Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Da-
nii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Irlandii, Izraelu, 
Włoszech, Luksemburgu, Portugalii, Holandii, Chinach, 
a od niedawna także w Polsce. 

Czym wyróżnia się oferta D&M Depot?
Oferta jest niezwykle zróżnicowana, od najprostszych 

donic, wazonów, dzbanów, mis, świeczników, przez kosze 
z traw azjatyckich, po ciekawe moduły ogrodów ścien-
nych. Uwagę klientów z pewnością przykuje autorski 
projekt doniczki ściennej KAROO z możliwością pod-
łączenia systemu nawadniania Gardeny. Każdy klient 
może indywidualnie dobrać liczbę modułów potrzebnych 
do stworzenia swojego ogrodu na ścianie. To produkt 
opatentowany przez firmę D&M Depot, który spotkał 
się z uznaniem na międzynarodowym rynku, nie tylko 
za ciekawy design oraz innowacyjne rozwiązanie, ale 

Chcemy pokazać właścicielom 
sklepów i centrów ogrodniczych, że 
prezentując rośliny w naszych donicach 
mogą podnieść ich wartość i zarabiać 
więcej – o nowej marce D&M Depot na 
polskim rynku, ofercie i możliwościach 
współpracy opowiada Kacper 
Szymański, przedstawiciel Creative 
Design, wyłącznego dystrybutora D&M 
Depot w Polsce

Donice  
z zarobkiem

ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK
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i ekologiczne podejście do produkcji. 
Doniczki KAROO otrzymały Interior 
Innovation Award 2013 przyznawaną 
przez Niemiecką Radę Wzornictwa, 
która docenia wyjątkowe osiągnię-
cia w branży wyposażenia wnętrz. 
To nagroda, która jest zaliczana do 
najbardziej prestiżowych wyróżnień 
w dziedzinie wzornictwa, obok Red 
Dot Design Award. Z kolei Ecodesign 
Award Pro 2012 przyznana przez 
niemiecką organizację German De-
sign Council to jedna z najbardziej 
prestiżowych nagród na świecie wrę-
czanych za wyjątkowe osiągnięcia 
w dziedzinie designu. 

Promujecie również donice de-
dykowane dla klientów szukają-
cych ekologicznych rozwiązań, 
wykonane z tworzywa sztuczne-
go otrzymanego przez recykling. 
Jakie rozwiązania są u Was jesz-
cze dostępne?

Donice zewnętrzne z serii SUR-
PRISE z tworzywa sztucznego otrzy-
manego przez recykling na pewno 
zwrócą uwagę klientów poszuku-
jących ekologicznych rozwiązań. 
D&M Depot nie boi się wykorzysty-
wać niestandardowych materiałów. 
Dostępne są u nas donice łączące 
ceramikę i drewno, produkty z be-
tonu, a także plastiku. Mamy rów-
nież najprostsze, ale niezwykle ele-
ganckie białe donice dla miłośników 
klasycznej formy. Naszą misją jest 
pomoc klientom w tworzeniu odpo-
wiedniej atmosfery w przestrzeni 
wypoczynku. Cenimy kreatywne 
rozwiązania, nowoczesne wzor-
nictwo w modnej kolorystyce oraz 
ekologiczne rozwiązania. Bardzo cie-
kawe i zyskujące uznanie są donice 
ścienne wykonane z ocynkowanej 
blachy serii Float oraz ceramiczne 
serii Mozz, które pozwalają wspania-
le wyeksponować pojedyncze rośli-
ny na ścianach. Siłą D&M Depot są 

projektanci, którzy dwa razy w roku 
przedstawiają nową kolekcję dosto-
sowaną do aktualnych trendów.

Jaka kolorystyka będzie zatem 
modna w wiosennym sezonie?

Wiosna i lato będą czasem przede 
wszystkim pastelowych odcieni różu, 
błękitu i zieleni. Przygotowania ko-
lekcji jesienno-zimowej już trwają, 
zostanie ona zaprezentowana na-
szym klientom na przełomie lipca 
i sierpnia. To bardzo ważne, aby 
detaliści odpowiednio szybko wie-
dzieli, jakie będą trendy i w co warto 
inwestować.

Jakie wsparcie sprzedaży gwa-
rantujecie centrom i sklepom 
ogrodniczym?

Do każdego klienta podchodzimy 
indywidualnie. Zależy nam, żeby 
produkty były jak najlepiej wyeks-
ponowane, dlatego proponujemy do-
pasowany do potrzeb klienta system  
shop in shop, który pozwoli na stwo-
rzenie wspaniałej aranżacji. Zapew-
niamy doskonałe usługi doradztwa 
personalnego. Uważam, że każdy 
sklep jest inny, ma inne potrzeby, ale 
też konsumentów z innymi wymaga-
niami. Nasi klienci mają też dostęp 
do informacji o najnowszych świa-
towych trendach. Dwa razy w roku 
dostarczamy im katalog z zupełnie 
nową kolekcją.

Do jakich klientów są adresowa-
ne produkty marki D&M Depot?

To produkty, które pozwolą de-
talistom więcej zarobić. Wyglądają 
bardzo ekskluzywnie, dzięki czemu 
można na nie narzucić większą mar-
żę. Pozycjonujemy je jako produkty 
z półki premium. Dla właścicieli skle-
pów i hurtowni mamy przygotowa-
ną bardzo atrakcyjną ofertę cenową. 

Jakie są najważniejsze cele fir-
my na najbliższych kilka lat? Ja-
kie działania są najważniejsze 
w strategii rozwoju marki w Polsce? 

Chcemy pokazać właścicielom skle-
pów i centrów ogrodniczych, że pre-
zentując rośliny w naszych donicach 
mogą podnieść ich wartość, tchnąć 
w nie nowe życie. Przede wszystkim 
naszym celem jest pokazanie, że 
donice wcale nie muszą być nudne 
i można na nich naprawdę dobrze 
zarabiać. Zależy nam na tym, aby 
marka D&M Depot zyskała rozpo-
znawalność w Polsce. 
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Firma Deforche w miejscowości Marche-en-Famenne w Belgii 
zrealizowała drugi już projekt centrum ogrodniczego dla sieci 

LUX GREEN. Wyróżniająca się fasada przedstawiająca pozornie 
przypadkową strukturę drzew robi imponujące wrażenie

Jak zwrócić
uwagę klientów?

78 W OBIEKTYWIE 

Kiedy nasz stały klient Lux 
Green z Messancy chciał 
zbudować drugie centrum 

ogrodnicze w Marche-en-Famenne, 
natychmiast pomyślał o Deforche 
Construct NV. Projekt został opra-
cowany szczegółowo w firmie ar-
chitektonicznej, w której szczegól-
ną uwagę zwrócono na fasadę fron-
tową. Ona ze względu na położenie 
obiektu wzdłuż drogi N63 łączącej 

Marche-en-Famenne z Liège po-
winna przyciągać uwagę klientów 
– mówi Henryk Kryszewski, re-
prezentant firmy Deforche w Pol-
sce.Wyróżniająca się fasada przed-
stawiająca pozornie przypadkową 
strukturę drzew w całości została 
wykonana z lakierowanego alu-
minium. Aby zapewnić optymal-
ną funkcjonalność oraz poczucie 
przestrzenności zdecydowano się 

na wykorzystanie konstrukcji sze-
rokonawowej z łukowymi kratow-
nicami o rozpiętości 16 m. Całko-
wita powierzchnia obiektu, która 
wynosi 7,5 tys. m² podzielona jest 
na klimat zimny o powierzchni  
1,9 tys. m² i klimat ciepły o po-
wierzchni 4,2 tys. m². W dachach 
klimatu zimnego zastosowano 
tzw. multiwietrzenie, maksymal-
ną wentylację, która stwarza dosko-
nałe warunki klimatyczne zarów-
no dla roślin, jak i odwiedzających 
centrum ogrodnicze. W dachach 
klimatu ciepłego zastosowano pły-
ty warstwowe o grubości 120 mm 
i 5-komorowy poliwęglan o gru-
bości 32 mm. Takie rozwiązania 

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Centrum Ogrodnicze Lux Green w Marche-en-Famenne zrealizowała firma Deforche



przyczyniają się do niskiego zużycia 
energii i wysokiego komfortu od-
wiedzających placówkę. – Realiza-
cja tego centrum ogrodniczego sta-
ła się prawdziwym projektem „pod 
klucz”, ponieważ oprócz konstrukcji 

szklarniowej Deforche Construct 
NV odpowiadał również za roboty 
ziemne, budowę parkingu, wykona-
nie posadzek i biur. Zapewniliśmy 
także wszystkie instalacje technicz-
ne, takie jak ogrzewanie, instalacje 

elektryczne, oświetlenie i sieć dys-
trybucji wody. Najnowocześniejsze 
Centrum Ogrodnicze Lux Green 
w Marche-en-Famenne jest zdecy-
dowanie warte odwiedzenia – doda-
je Henryk Kryszewski.  
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Aby zapewnić optymalną funkcjonalność wykorzystano konstrukcję szerokonawową  
z łukowymi kratownicami o rozpiętości 16 m

Wyróżniająca się fasada przedstawia pozornie przypadkową strukturę drzew 

Całkowita powierzchnia obiektu wynosi 7,5 tys. m² Centrum robi imponujące wrażenie



O nagrodzonych w lutym Top Innowacją nawozach 
organicznych Innbio z Kazimierzem Bonieckim, prezesem 

firmy Rolimpex S.A., rozmawia Agnieszka Idziak

Co wyróżnia serię nawo-
zów Innbio? Co świadczy 
o ich innowacyjności?

Nawozy Innbio to 
seria nawozów orga-
nicznych pochodze-
nia roślinnego, jed-
na z nielicznych na 
rynku. Są w 100% na-
turalne, ekologiczne 
oraz charakteryzują 

się stosunkowo wysoką 
zawartością składników 

pokarmowych i substancji 
organicznej. Innowacyjność 
linii nawozów Innbio wynika 

z unikalnego połączenia nawo-
zu organicznego z wyselekcjo-
nowanymi szczepami bakterii 
o wysokim potencjale biotech-
nologicznym w zakresie rozbu-
dowy systemu korzeniowego. 
Większy system korzeniowy 
pozwala na lepsze odżywienie 
rośliny, wyższe plony oraz ła-
twiejsze przetrwanie trudnych 
warunków środowiskowych, tj. 
suszy, niedoborów związków 

pokarmowych.

Na co dziś szczególną 
uwagę zwracają klienci, 
którzy kupują nawozy?

Wzrasta świadomość eko-
logiczna klientów centrów 

ogrodniczych, którzy szuka-
ją skutecznych rozwiązań, 

TOP INNOWACJA LUTEGO – 
nawozy organiczne Innbio

Kazimierz Boniecki, prezes firmy Rolimpex S.A. 
i Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży 
„Biznesu Ogrodniczego”

bezpiecznych dla życia i zdrowia rodzin 
do zastosowania w ogrodzie. Dlatego 
przy wyborze nawozów coraz większą 
popularnością cieszą się nawozy orga-
niczne, naturalne czy ekologiczne. Klien-
ci częściej pytają o nawozy pochodzenia 
roślinnego, gdyż za sprawą afer związa-
nych z fipronilem czy licznymi chorobami 
odzwierzęcymi (np. ptasią grypą) rośnie 
również świadomość ryzyka odzwierzę-
cych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

Do jakich roślin jest adresowana ta 
linia? Gdzie można stosować ten 
nawóz?

W ofercie Innbio klienci znajdą Innbio 
Naturalny Ogród Owoce dla owoców ja-
godowych typu truskawki, jagody oraz 
dla owoców rosnących na krzewach czy 
drzewach, tj. jeżyny, porzeczki, jabłoni, 
grusz. Z kolei Innbio Naturalny Ogród 
Warzywa dostępny w 1-litrowej butelce 
oraz aplikatorze do doniczki jest dedy-
kowany pod warzywa uprawiane w ogro-
dach oraz do ziół. W ofercie także Innbio 
Naturalny Trawnik w butelce o pojem-
ności 1 l oraz 2-litrowym kanistrze ze 
spryskiwaczem, jest to wygodne opa-
kowanie, które wystarczy podpiąć do 
węża z wodą i podlać trawnik. Ponadto 
Innbio Kwiaty domowe i balkonowe – 
butelka 1-litrowa, Magiczna konewka 
– saszetka w porcji idealnej na konew-
kę oraz w wersji aplikatora do doniczki 
do kwiatów kwitnących, do roślin zie-
lonych uprawianych w donicach oraz do 
roślin balkonowych. 
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PROSZEK NA  
MRÓWKI MAX 
Proszek na mrówki MAX to innowacyjny i pierwszy na rynku preparat 
na mrówki, który zawiera aż dwa rodzaje przynęty– białko i cukier. 
Dzięki unikalnej recepturze stanowi ciekawą i bardzo skuteczną 
alternatywę dla tradycyjnych środków na mrówki. Specjalnie dobrany 
skład sprawia, że preparat jest wyjątkowo chętnie spożywany 
przez owady i przenoszony do gniazd. Zwalcza mrówki zarówno 
w pomieszczeniach, jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie – na 
tarasach, podjazdach, ścieżkach, w altanach itp. Produkt cechuje 
wysoka skuteczność oraz szybkość działania. Może być stosowany 
w formie proszku lub po rozpuszczeniu w wodzie. Nadaje się 
zarówno do aplikowania bezpośrednio na gniazdo mrówek, jak i do 
rozsypywania na ścieżkach wędrówek owadów, skąd jest wnoszony 
do mrowiska. Produkt dostępny w opakowaniu 100 g. 

Bros
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
www.bros.pl 
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W marcu Top Innowacją nagradzamy Proszek na mrówki MAX  
firmy Bros. Gratulujemy!



NASIONA RZODKIEWKI DO 
UPRAWY MIKROLISTKÓW 
W ZESTAWIE
W skład zestawu wchodzą: nasiona rzod-
kiewki na mikrolistki, podłoże, sprasowany 
krążek kokosowy do namoczenia w wodzie 
oraz miniszklarenka do wielokrotnego użyt-
ku przez cały rok. Poza zestawem w ofercie 
6 pozycji nasion na mikrolistki: burak ćwikło-
wy, brokuł, groch, rukola, mieszanka sałat, 
rzodkiewka.

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

www.plantico.pl

POMIDOR MALINOWY 
‘BOSMAN’
Nowa odmiana własna PlantiCo, średnio 
wczesna, samokończąca. Owoce ma-
linowe, cylindryczno-owalne z „dziub-
kiem”, bardzo twarde. Masa 70-90 g. 
Przeznaczone do uprawy polowej dla 
przetwórstwa oraz do bezpośredniej 
konsumpcji.

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

www.plantico.pl

CEBULA ‘AVALON’ (BIAŁA)
Odmiana średnio późna, plenna. Cebule 

kuliste o białym i soczystym miąższu oraz ła-
godnym smaku. Okres wegetacji od siewu do 

zbioru 125-130 dni. Polecana do bezpośred-
niego spożycia i produkcji suszu.

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

www.roltico.pl

KAPUSTA GŁOWIASTA 
CZERWONA ‘LANGEDIJKER 

DAUER’ 3
Odmiana późna, nadaje się do przechowywa-

nia. Główki o masie 1,5-3 kg, kuliste lub lekko 
wydłużone. Liście czerwono-fioletowe, delikat-
ne, bardzo smaczne. Polecana do bezpośred-

niego spożycia, na surówki, sałatki.

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

www.roltico.pl

DYNIA ‘BLACK BEAUTY’
Odmiana wczesna, plenna, o dużej sile 
wzrostu. Owoce o intensywnie ciem-
nozielonej, gładkiej skórce. Wysiew 
w kwietniu do doniczek lub po 15 maja 
do gruntu.

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

www.nasiona-warzyw.pl

DYNIA ‘UCHIKI KURI’ 
HOKKAIDO
Owoce małe (waga 1-3 kg) o intensywnie po-
marańczowej skórce i miąższu, niezwykle aro-
matyczne i bardzo smaczne. Częścią jadalną 
jest zarówno miąższ, jak i skórka.

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

www.nasiona-warzyw.pl

RZODKIEWKA ‘DIANA’
Odmiana o okresie wegetacji 30-35 dni. Pole-
cana do całosezonowej uprawy w otwartym 

gruncie. Cechuje ją wysoka odporność na wy-
bijanie w pędy kwiatostanowe nawet w okresie 
uprawy latem. Tworzy duże, okrągłe, fioletowe 
owoce z  białym końcem zgrubienia, o białym 

matowym miąższu o bardzo przyjemnym smaku 
i konsystencji.

Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

www.nasiona.werbena-art.pl

SAŁATA – LIŚCIOWA 
‘DUBÁČEK’

Odmiana wczesna, o okresie wegetacji 50-55 
dni od wysiewu. Tworzy główki o zielonych po-
wcinanych liściach. Polecana do uprawy wio-

sną, latem i jesienią. Odporna na wybijanie 
w pędy kwiatowe.

Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

www.nasiona.werbena-art.pl
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NAWOZY KRYSTALICZNE 
FRUCTUS

Nawozy krystaliczne FRUCTUS w nowych 
opakowaniach to 9 różnych produktów 
z gwarancją szybkiego efektu nawoże-
nia. Wszystkie produkty zapakowane są 
w saszetki ze strunowym zapięciem, każ-

da o gramaturze 250 g. Wysoko skoncen-
trowana formuła nawozu pozwala spo-

rządzić 250 l roztworu z jednej saszetki.

FOSFAN
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin

www.frucus.pl

NAWOZY PŁYNNE 
W NOWYCH 
OPAKOWANIACH
Nawozy płynne w nowych atrakcyjnych 
opakowaniach to 6 produktów – do roślin 
kwitnących, do pelargonii, do storczyków, 
do roślin zielonych, do warzyw i owoców 
oraz uniwersalny. Wszystkie produkty ofero-
wane są w nowych, ergonomicznych bu-
telkach z etykietą w formie termokurczliwe-
go sleeva. Dostępne w butelkach 0,5 l i 1 l.

FOSFAN
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin

www.frucus.pl

NORDKALK ATRIGRAN
Nowość na rynku granulowanych nawo-
zów wapiennych. Ten niezwykle wydajny, 
naturalny, wysoko reaktywny produkt wę-
glanowy nadaje się na wszystkie rodzaje 
gleb w rolnictwie, ogrodnictwie i sadow-
nictwie. Przeznaczony do poprawy od-
czynu gleby w krótkim czasie po zasto-
sowaniu. Dostępne granulacje: 1-4 mm 
i 4-8 mm.

NORDKALK
Zakład w Miedziance

26-065 Piekoszów

www.nordkalk.pl

PODŁOŻE WARZYWNE
Gotowe do użycia podłoże polecane jest do amatorskiej 

uprawy warzyw i ziół w inspektach oraz pod osłonami. Pod-
łoże warzywne PLANTA jest skomponowane na bazie mie-

szanki torfów oraz specjalistycznego nawozu, zawierającego 
komplet niezbędnych roślinom składników odżywczych (NPK) 

wzbogacony cennymi mikroelementami.

PLANTA
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów

www.planta.pl

PRZYJAZNY TRAWNIK 
– NIEBIESKIE NASIONA 

Z MIKORYZĄ
Korzyści stosowania: ogranicza konieczność 
używania chemicznych nawozów i środków 

ochrony roślin; zwiększa dostępność składni-
ków pokarmowych z gleby; zwiększa odpor-
ność trawnika na suszę; wzmacnia murawę; 
odporność na choroby; szybka regeneracja 

ubytków i w czasie suszy; szybkie założenie 
trawnika.

Rolimpex S.A.
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

NOWOCZESNY TRAWNIK –  
NASIONA OTOCZKOWANE
Specjalna technologia nasion przyspiesza proces kiełkowania 
oraz krzewienia, a substancja czynna poprawia procesy zacho-
dzące wewnątrz ziarna po wysiewie. Dzięki zastosowanej inno-
wacyjnej metodzie nasiona zawierają w sobie nawóz startowy, 
co przyspiesza wzrost oraz ogranicza nawożenie w później-
szych terminach.

Rolimpex S.A.
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

MIESZANKA KWIATÓW 
WABIĄCYCH MOTYLE
Specjalna mieszanka kwiatów jedno-
rocznych, dwuletnich i bylin często od-
wiedzanych przez motyle. Nasiona wy-
siewać rzutowo na pasach rabatowych, 
przy ogrodzeniach i parkanach. Rośliny 
te preferują słoneczne stanowisko oraz 
glebę próchniczną i przepuszczalną.

TORSEED
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

www.torseed.pl

GENERAL PURPOSE
Mieszanka uniwersalna o wszechstronnym za-
stosowaniu. Charakteryzuje się wyjątkowym 
wyglądem i bardzo dużą wytrzymałością. Duża 
masa żywych korzeni wzmacnia murawę i daje 
jej doskonałą sprężystość i trwałość. Jest ideal-
na do wysiewu od wczesnej wiosny do później 
jesieni. Opakowania: 1 kg pokrywa do 45m²,  
10 kg pokrywa do 450 m².

DLF SEEDS
ul. Wiejska 2c, 14-200 Iława

www.dlf.com

QUICK LAWN
Mieszanka do szybkiego założenia trawnika 
odporna na użytkowanie i stres, szczególnie 

na suszę. Mocne korzenie wzmacniają mura-
wę i czynią ją odporną na zużycie. Quick Lawn 
ma szerokie zastosowanie. Idealny do wysiewu 
wczesną wiosną i późną jesienią. Mieszanka ta 
pozwala na spacja po szybkie trawnika odpor-

nego na intensywne użytkowanie. 
Opakowania: 1 kg pokrywa do 45 m²,  

10 kg pokrywa do 450m².

DLF SEEDS
ul. Wiejska 2c, 14-200 Iława

www.dlf.com
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ROSAHUMUS SPRAY NA 
NIEDOBORY

Osłabiona roślina, brak wigoru, przebarwio-
ne i zasychające liście – to mogą być objawy 

niedoboru mikroskładników pokarmowych. 
Warto je uzupełnić, stosując Rosahumus Spray 

POWER. Zawiera on kwasy humusowe z leonar-
dytów i aż 7 najważniejszych mikroelementów 
odpowiedzialnych za różne procesy w roślinie: 
bor, miedź, mangan, molibden, kobalt, żelazo 

i cynk.

Agrosimex
Goliany 43, 05-620 Błędów

www.agrosimex.pl

HUNTER / AFIK ATOMIZER 
CHRONI RÓŻE I ROŚLINY 
OZDOBNE
Gotowy do użycia preparat do zwalcza-
nia i kontroli mszyc, przędziorków, tarczników 
w amatorskich uprawach roślin ozdobnych. 
Oparty na naturalnych polisacharydach. Dzia-
ła w sposób mechaniczny przez utworzenie kle-
ju wokół szkodników, na powierzchni roślin. Do-
stępny w dużym ekonomicznym opakowaniu.

PLANTA
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów

www.planta.pl

ZIEMOVIT NATURALNY –  
NAWÓZ DO BORÓWEK
Nawóz do borówek jest produkowany z wyselekcjono-
wanych frakcji roślin motylkowych oraz zmielonej wełny 
owczej. Unikalny skład pozwala na dostarczenie krzewom 
borówki potrzebnych składników pokarmowych w łatwo 
przyswajalnej formie. W trakcie rozkładu nawozu w glebie 
składniki pokarmowe uwalniane są stopniowo, co zapew-
nia ich optymalne wykorzystanie przez rośliny i zapobiega 
ich wymywaniu. Zawarte w nim kwasy humusowe sprzyja-
ją rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów, zwiększając 
odporność roślin na choroby. Produkt ekologiczny.

CIECH Sarzyna
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

www.ziemovit.pl

ZIEMOVIT NATURALNY – 
NAWÓZ DO WARZYW

Nawóz produkowany z wyselekcjonowanych 
frakcji roślin motylkowych oraz zmielonej wełny 

owczej. Unikalny skład pozwala na dostarczenie 
warzywom potrzebnych składników pokarmo-

wych w łatwo przyswajalnej formie. Stosowa-
nie nawozu podnosi wartość odżywczą warzyw 

i ich walory smakowe. Nawóz sprzyja rozwojo-
wi pożytecznych mikroorganizmów w glebie 

zwiększających jej żyzność i zwiększających od-
porność roślin na choroby.

CIECH Sarzyna
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

www.ziemovit.pl

PŁYN NA SZKODNIKI – 
OCHOJNIKI, CZERWCE, 

PRZĘDZIORKI I INNE
To gotowy do użycia naturalny prepa-
rat, wyprodukowany na bazie olejów 
roślinnych. Przeznaczony do elimina-

cji szkodliwych owadów w tym: mszyc, 
mączlików, wciornastków, wełnowców, 

gąsienic motyli (we wczesnych stadiach 
rozwojowych), roztoczy oraz przędzior-

ków we wszystkich stadiach rozwojo-
wych (jaja, larwy, osobniki dorosłe). Sto-

sowany do ograniczania ilości szkodni-
ków na roślinach.

AGRECOL
Mesznary 2, 98-400 Wieruszów

www.agrecol.pl

BIOPON ELIKSIR 
WZMACNIAJĄCY SYSTEM 

KORZENIOWY
Innowacyjny preparat przeznaczony do 

wzmacniania systemu korzeniowego ozdob-
nych roślin doniczkowych. Jeden eliksir działa 

odżywczo i wzmacniająco aż do 4 tygodni. 
Preparat oprócz komponentów wzmacnia-
jących system korzeniowy, zawiera również 

wszystkie podstawowe składniki pokarmowe, 
niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin. 
Gotowa do użycia, porcjowana postać elik-

siru oraz samodozujący aplikator gwarantują 
łatwość i wygodę stosowania.

Bros
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl

MONODAWKA PREVICUR ENERGY
Innowacyjne opakowanie wystarczające na jedno zasto-
sowanie: bez konieczności odmierzania i przechowywania 
środka. Previcur zapobiega rozwojowi i zwalcza odglebowe 
choroby grzybowe roślin (mączniaka rzekomego, fytoftoro-
zę, zgorzele i zgniliznę korzeni).

SBM Life Science
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

www.bayergarden.pl

MONODAWKA DECIS 
OGRÓD
Innowacyjne opakowanie wystarczające na 
jedno zastosowanie: bez konieczności odmie-
rzania i przechowywania środka. Decis to śro-
dek owadobójczy o natychmiastowym działa-
niu, chroni rośliny ozdobne, warzywne i owoco-
we przed wszystkimi najważniejszymi gatunkami 
szkodników.

SBM Life Science
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

www.bayergarden.pl
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EKOLOGICZNY FUNGICYD 
ARMICARB SP

Armicarb to preparat zawierający dwuwęglan 
potasu – naturalną substancję aktywną. Jest 

skuteczny w zwalczaniu chorób grzybowych na 
owocach (np. jabłoń, truskawka, agrest) oraz 

na warzywach (np. pomidor, ogórek, papryka, 
dynia, bakłażan). Naturalne składniki nie wnika-

ją do wnętrza rośliny, więc plony można spoży-
wać już następnego dnia po opryskaniu.

Agrosimex
Goliany 43, 05-620 Błędów

www.agrosimex.pl

TUNEL FOLIOWY LEMAR
Tunel foliowy jest tani i łatwy w montażu, składa się z białych rur PVC 

o średnicy 32 mm oraz kompletu odpowiednich kształtek (trójniki, czwórni-
ki), które wzmacniają konstrukcję oraz 4-sezonowej folii. Doskonale nadaje 
się do uprawy pomidora, papryki, cukinii, melona czy fasoli i wielu innych. 

Przód i tył tunelu rozsuwany na zamek błyskawiczny. Dostępne rozmiary 
BV4 –4,0x2,2x1,9 m, BV3-3,0x2,2x1,9 m, BV2-2,0x2,2x1,9 m.

LEMAR
ul. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów

www.tunelefoliowe.pl

ZBIERACZ WODY 
DESZCZOWEJ LEMAR 110 MM 

GRAFITOWY
Innowacyjny system pozwalający na odzyska-

nie do 80% wody deszczowej. Zbieracz montuje 
się na wysokości najwyższego poziomu wody 
w zbiorniku. Po zapełnieniu zbiornika nadmiar 

wody zostanie odprowadzony z posesji specjal-
nym króćcem przelewowym do studzienek. Es-

tetyczne wykonanie praktycznie nie zaburza 
standardowego wyglądu systemu rynnowego. 

Dostępne średnice: 110 i 75 mm.

LEMAR
ul. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów

www.odzyskdeszczowki.pl

SEKATOR KOWADEŁKOWY
Sekator kowadełkowy z ostrzem wykonanym z wysokogatunkowej 
stali węglowej, pokrytym antykorozyjną powłoką teflonową.  
Gwarancją komfortu pracy są lekkie aluminiowe rączki,  
z antypoślizgową warstwą wierzchnią.

Stalco
ul. Szosa Gdańska 5, 86-021 Osielsko

www.stalco.pl

ŁOPATKA SZEROKA
Łopatka szeroka przeznaczona do sadzenia i przesadzana. 
Wykonana jest z wysokogatunkowej stali węglowej, pokry-
tej antykorozyjną powłoką, dodatkowo posiada dwukom-
ponentowy, ergonomiczny uchwyt.

Stalco
ul. Szosa Gdańska 5, 86-021 Osielsko

www.stalco.pl

TRAWA DLA KOTÓW
Zawarty w niej błonnik wspomaga trawienie 
poprzez oczyszczanie żołądka i jelit z niestra-
wionych resztek pokarmowych, głównie z sier-
ści. Natomiast minerały, aminokwasy i chlorofil 
wspomagają funkcjonowanie ich organizmów, 
szczególnie układu odpornościowego. Wysie-
wać można przez cały rok w pomieszczeniach, 
w płytkich pojemnikach, kuwetach na warstwie 
ligniny, utrzymując stałą wilgotność nasion.

TORSEED
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

www.torseed.pl

PŁYN NA MSZYCE I INNE 
SZKODNIKI
To gotowy do użycia preparat wyproduko-
wany na bazie naturalnych olejów roślinnych. 
W 100% naturalny. Przeznaczony do eliminacji 
szkodliwych owadów w tym: mszyc, mączlików, 
wełnowców, miseczników, tarczników, roztoczy 
oraz przędziorków we wszystkich stadiach roz-
wojowych (jaja, larwy, osobniki dorosłe). Działa 
kontaktowo – krople cieczy kondensują się wo-
kół ciała owada odcinając go od powietrza, 
a w konsekwencji powodując jego eliminację.

AGRECOL
Mesznary 2, 98-400 Wieruszów

www.agrecol.pl

BROS ZIELONA MOC 
PARALIZATOR NA OWADY

Innowacyjny spray zamrażający przeznaczony 
jest do zwalczania owadów biegających i la-

tających, takich jak pająki, karaluchy, mrówki, 
pluskwy, muchy, larwy, komary, mole. Działa za 
pomocą bardzo niskiej temperatury (ok. -45°C), 

która w sposób natychmiastowy neutralizuje 
owada, a po krótkiej chwili go eliminuje. Spray 
jest bezzapachowy, nie zawiera insektycydów, 

nie pozostawia plam na ścianach, sufitach, 
podłogach i dywanach.

Bros
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl
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Czyszczenie uporczywych 
zanieczyszczeń ze ścian 
lub chodników czy usu-

wanie zaschniętej ziemi ze sprzę-
tu ogrodniczego jest niełatwym 
zadaniem. STIGA oferuje 5 róż-
nych modeli myjek ciśnienio-
wych. Oferta rozciąga się od kom-
paktowych wariantów do tych 
o wysokiej mocy dla zastosowań 
półprofesjonalnych. Myjka HPS 
110 jest doskonała do stosunko-
wo niedużych powierzchni. To 
kompaktowe urządzenie cechuje 

się dużą poręcznością przy zacho-
waniu ciśnienia strumienia wyj-
ściowego o wartości 110 bar oraz 
wydajności 390 l/h i jest nieza-
stąpione przy usuwaniu lekkich 
zabrudzeń.

STIGA obiera nowy kierunek oferując klientom rozwiązania na potrzeby 
utrzymania czystości tarasów, chodników oraz podjazdów. Nowe 

myjki ciśnieniowe oraz zamiatarki ręczne umożliwiają usuwanie z tych 
nawierzchni zanieczyszczeń takich jak pleśń, brud, pył, błoto oraz ziemia

Poszerzenie oferty urządzeń 
czyszczących STIGA 

86 WARTO WIEDZIEĆ

Usuwanie najcięższych zabrudzeń jest możliwe dzięki nowym myjkom STIGA

Podczas projektowania STIGA skupiła się na doborze 
komponentów i materiałów najwyższej jakości. W zależności 
od modelu myjki wyposażone są w pompy wykonane 
z aluminium oraz mosiądzu

Każdy element został zaprojektowany w taki sposób, 
aby był łatwo dostępny dla użytkownika



Modele HPS 235 R oraz 345 R to 
urządzenia doskonałe do usuwania 
średnich zabrudzeń wytwarzając 
ciśnienie rzędu 135/145 bar z wy-
dajnością 440/450 l/h. Wszystkie 
elementy wyposażenia są idealnie 
rozmieszczone – wszystko jest pod 
ręką dzięki innowacyjnemu, wbu-
dowanemu systemowi przechowy-
wania akcesoriów, a brak kłopotów 
z plączącym się wężem zapewnia 
bęben z kołowrotem.

Czyszczenie najbardziej uciąż-
liwych zabrudzeń to zadanie 
dla najpotężniejszych modeli –  
HPS 550 R oraz HPS 650 R. Oba 
modele wytwarzają ciśnienie do 
150 bar i są wykonane z najwyż-
szej jakości komponentów. War-
tym uwagi atrybutem jest również 
długość węża, która w przypad-
ku wspomnianych modeli osiąga  
10 oraz 12 m, umożliwiając czysz-
czenie z bezpiecznej odległości oraz 
na dużych powierzchniach, a także 
wokół dużych przeszkód bez ko-
nieczności przemieszczenia myjki. 
Oba modele wyposażone są również 
w lance z podwójnym uchwytem ręcz-
nym dla najlepszego komfortu pracy.

JAKOŚĆ
Podczas projektowania STIGA 

skupiła się na doborze komponen-
tów i materiałów najwyższej jako-
ści. W zależności od modelu myjki 
wyposażone są w pompy wykonane 
z aluminium lub z mosiądzu. STIGA 
również oferuje szeroki wachlarz ak-
cesoriów dla swoich produktów, od 
detergentów do szczotek dla osią-
gania najlepszych rezultatów czysz-
czenia i nadania terenom przydo-
mowym nowego, świeżego wyglądu.

ZAMIATARKI
Patio, chodnik czy podjazd – ta-

kie obszary wymagają czyszczenia. 
Nowe zamiatarki ręczne STIGA są 

doskonałym rozwiązaniem dla domu 
i ogrodu, wykonując pracę skutecznie 
i niezawodnie bez wykorzystania ze-
wnętrznego zasilania dzięki sprytne-
mu mechanizmowi pracy: wystarczy 
popchnąć zamiatarkę, aby wprawić 
w ruch obrotowy położone z przo-
du szczotki, które kierują wszelkie 
leżące na ziemi zanieczyszczenia 
do centralnej szczotki, zbierającej 
je do pojemnika z tyłu urządzenia.

DOSTOSOWANE DO 
KAŻDYCH POTRZEB

STIGA oferuje 3 różne modele 
nowych zamiatarek ręcznych, tak 
aby odpowiedzieć w najwłaściw-
szy sposób na potrzeby klientów. 
SWP 355 o szerokości roboczej  
55 cm i wydajności rzędu 1600 m2/h,  
oraz pozostałe dwa wyższe modele –  

SWP 475 i SWP 577 dostosowane 
do pracy na większych obszarach 
o wydajności sięgającej odpowied-
nio 2900 m2/h i 3000 m2/h. Rol-
ki boczne ułatwiają prowadzenie 
zamiatarki wzdłuż ścian oraz in-
nych, wyższych przeszkód. Naj-
większa z zamiatarek wyposażona 
jest również w filtr powietrza oraz 
osłonę mechanizmu dla zwiększe-
nia żywotności komponentów. Kie-
rownica z możliwością regulacji za-
pewnia użytkownikowi wygodną 
i komfortową pozycję przy pracy.

ŁATWOŚĆ 
PROWADZENIA

Wspólną cechą wszystkich za-
miatarek ręcznych STIGA jest ich 
niewielka waga, a co za tym idzie 
łatwość prowadzenia. Czyszczą 
skutecznie i wydajnie, nie generując 
hałasu i pozostając przyjaznymi dla 
środowiska. Zdejmowanie i opróż-
nianie zbiornika jest proste i szyb-
kie. Parę ruchów nadgarstkiem to 
wszystko, czego potrzeba, aby zło-
żyć zamiatarkę do kompaktowych 
rozmiarów umożliwiających prze-
chowywanie w pozycji pionowej. 
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Zamiatarki są praktycznie bezobsługowe, co jest dużym atutem dla klientów

Zamiatarki ręczne STIGA pracują bez zasilania, 
nie wymagają konserwacji, są łatwe 
w obsłudze i bardzo ciche



W ubiegłym roku oferta firmy Vic-
tus-Emak została poszerzona o li-
nię ekskluzywnych rękawic firmy 
ROSTAING. Dlaczego postawiliście 
na tę markę?

ROSTAING to francuska firma, 
która od 1789 r. projektuje i produkuje 
rękawice do wszystkich zastosowań, 

od najniebezpieczniejszych do naj-
bardziej technicznych i wymagają-
cych precyzji – rękawice pomyślane 
i zaprojektowane tak, aby zapewnić 
komfortową i bezpieczną pracę. Pro-
ponujemy sklepom ogrodniczym mar-
kę premium, rękawice wyższej jakości 
dla klientów bardziej wymagających, 

które posłużą znacznie dłużej, ale też 
gwarantujące wysoki komfort pracy. 
Uważam, że sklepy ogrodnicze jako 
specjalistyczne powinny wyróżniać 
się ofertą i dlatego rekomendujemy 
marki premium, na których można 
też więcej zarobić. 

Co wyróżnia rękawice ROSTAING?
Rękawice ROSTAING wyróżnia 

wysoka jakość, są one pokryte mi-
kropianką nitrylową. Nitryl to syn-
tetyczny kauczuk, odporny na czyn-
niki chemiczne i wysoce odporny na 
przetarcia i pęknięcia. W 4-stopniowej 
skali przecieralności mają poziom 4, 
są odporne na 15 tys. cykli ścierania. 

Oferta ROSTAING, którą proponu-
jecie, jest bardzo szeroka. Jakie 
rękawice z pewnością zwrócą 
uwagę klientów?

Dostępne są rękawice do prac 
w ogrodzie oraz remontowo-budow-
lanych. Zdecydowanie wyróżnia się 
linia MAXFEEL, która poza tym, że 
zapewnia komfort pracy w domu 
i w ogrodzie, odpowiada na potrzeby 
nowoczesnych klientów, ponieważ 
posiada funkcję Touch Screen, dzię-
ki której można obsługiwać ekran 
smartfona. W tej linii dostępne są 

Firma Victus-Emak wprowadza na rynek nową markę. Pod brandem 
ROSTAING dostępne są wysokiej jakości rękawice do prac w ogrodzie. 

O atutach nowej marki i przygotowanym wsparciu sprzedaży 
opowiada Grażyna Lipiak, product manager w firmie Victus-Emak

ROSTAING – 
nowa marka w ofercie  

firmy Victus-Emak

ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK
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Grażyna Lipiak, product manager w firmie Victus-Emak

Rękawice MAXFEEL



rękawice damskie, męskie i dzie-
cięce. Rękawice MAXFEEL moż-
na też wykorzystywać do jazdy na 
rowerze czy gry w piłkę. Ciekawa 
jest też seria CANADA w wersji 
damskiej i męskiej. To idealne rę-
kawice do prac w ogrodzie w sezo-
nie jesienno-zimowym. Pokryte 
są nitrylową pianką z wypustka-
mi dla optymalnego chwytu. Mają 
wygodną i ciepłą podszewkę, dzię-
ki której doskonale sprawdzą się 
podczas pracy w temp. ok. 0 st. C. 

Warte uwagi są też rękawi-
ce z serii FUSHIA – różowe 
oraz ROSA – zielone, ide-
alne do przycinania i pie-
lęgnowania krzewów róż, 
skutecznie chroniące ręce 
przed kolcami. Na potrze-
by klientów, którzy szukają 
produktów wyróżniających 
się modnym designem zo-
stały zaprojektowane se-
rie: MOUSSE – limonkowe 
oraz NERINE – fioletowe 
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Rękawice MAXFEEL Rękawice z serii FUSHIA – różowe oraz 
ROSA – zielone, idealne do przycinania 
i pielęgnowania krzewów róż

z graficznymi dodatkami. Te 
rękawice są idealne do różnego 

rodzaju drobnych prac w ogro-
dzie i na balkonie.

Jakie wsparcie sprzedaży 
zostało przygotowane dla 
sklepów ogrodniczych?

Rękawice z półki pre-
mium muszą zostać od-

powiednio wyekspono-
wane. Centrom ogrodni-
czym proponujemy spe-
cjalny stand w formie to-
temu, na którym mieści 
się ok. 100 par rękawic. 
Przygotowaliśmy także 
ekspozycję dla sklepów 
zamawiających mniejszą 
liczbę – specjalne plasti-
kowe wieszaki, na któ-
rych można zaprezentować  
10 par rękawic. Można 
umieścić je w dowolnym 
miejscu w punkcie sprze-
daży, np. na regale z nawo-
zami, przy narzędziach 

lub przy kasie, będzie 
to doskonałe wsparcie 

sprzedaży impulsowej. 
Stand w formie totemu



Związek Szkółkarzy Polskich jest partnerem merytorycznym i społecznym 
w staraniach Łodzi o lokalizację EXPO Horticultural w 2024 r.

Związek – od niedawna członek AIPH – 
Międzynarodowej Organizacji Produ-

centów Roślin, wspiera polską kandydaturę 
w ubieganiu się o to prestiżowe wydarzenie. 
Już pod koniec  marca rozstrzygnie się, czy 
Łódź otrzyma od AIPH rekomendację nie-
zbędną do uzyskania ostatecznej decyzji BIE 
– Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu. 

W poniedziałek, 19 lutego podczas konferen-
cji prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanow-
ska oficjalnie poinformowała, że Łódź zgłasza 
swój akces o organizację EXPO Horticultural 
w 2024 r. W konferencji uczestniczyli także 
Wojciech Wróblewski, prezes Związku Szkół-
karzy Polskich i Agnieszka Żukowska, prezes 
Agencji Promocji Zieleni. – Po raz pierwszy 
w Polsce ma szansę powstać duża wystawa 
ogrodnicza promująca nie tylko filozofię życia 
wśród zieleni i ideę świadomego kształtowa-
nia przestrzeni, ale też promująca ogrodniczą 

branżę – mówi Wojciech Wróblewski. – Dla-
tego nie wahaliśmy się włączyć w te starania. 
Unikalne w kandydaturze Łodzi jest to, że 
wystawa odbywać się będzie w sercu mia-
sta – na powierzchni ok. 70 ha. Na potrzeby 
wystawy zostaną zrewitalizowane istniejące 
już parki, ale także utworzone nowe tereny 
zieleni na dotychczasowych nieużytkach. 
Stąd też proponowany temat EXPO – „Na-
ture of the City – Natura Miasta”, który bę-
dzie się koncentrował na idei rewitalizacji 
i wykorzystaniu potencjału zieleni w po-
prawie jakości życia mieszkańców dużych 
miast – tworzenia przyjaznego i zdrowego 
środowiska do życia – pracy, mieszkania 
oraz odpoczynku, rozrywki i rekreacji. We-
dług szacunków i analiz wystawę może od-
wiedzić nawet 4 mln gości z Polski i całego 
świata. Będzie trwała 5 miesięcy – od końca 
kwietnia do końca września. 

GIARDINA 2018 
już w marcu

EXPO HORTICULTURAL 2024  
w Łodzi

90 PULS BRANŻY

Już 23-25 marca w Ptak Warsaw Expo 
odbędzie się druga edycja targów Green 
Days. „Biznes Ogrodniczy” jest patronem 
medialnym tego wydarzenia

W Zurychu 14-18 marca odbędzie się  
20. jubileuszowa edycja Targów 
Ogrodniczych Giardina. „Biznes 
Ogrodniczy” będzie uczestniczył  
w tym wydarzeniu

Targi Green Days Międzynarodowe Dni 
Zieleni 2018 biegną dwutorowo – B2B 

oraz B2C, adresowane są zarówno do branży 
ogrodniczej oraz architektów krajobrazu, jak 
również do wszystkich miłośników ogrodnic-
twa, posiadaczy domów i ogrodów. Spotyka-
my się w dniach 23-25 marca, w Ptak Warsaw 
Expo w Nadarzynie. Motywem przewodnim 
wydarzenia w strefie biznesu mają być techno-
logie 4.0 – czyli proces cyfryzacji i digitalizacji 
sprzedaży; w strefie naukowej – transfer wie-
dzy i komercjalizacja wyników badań; w stre-
fie konsumenckiej – prezentacje produktowe. 
W tym samym terminie na połączonej łączni-
kiem hali odbywać będą się targi House Days 
– dedykowane branży budowlanej. 

Rokrocznie w Zurychu odbywają się targi 
pod hasłem Giardina – Leben im Garten. 

W ubiegłym roku na targi przyjechało 65 tys. 
zwiedzających z całej Europy, aby zobaczyć 
ofertę, którą przedstawiało 270 wystawców. 
Targi są znane z prezentacji produktów i kre-
atywnych rozwiązań do stworzenia indywi-
dualnego miejsca wypoczynku.

z „Biznesem 
Ogrodniczym”
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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

W Poznaniu na terenie MTP w dniach 22-24 lutego odbyła się XII już edycja targów 
Gardenia, połączona z targami Special Days oraz Sport Invest

GARDENIA JUŻ ZA NAMI Targi Gardenia to miejsce spotkania 
przedstawicieli branży ogrodniczej,  

3 niezwykle intensywne dni pełne warsztatów, 
seminariów i konferencji. Dla wystawców była 
to  okazja do przypomnienia partnerom bizne-
sowym oraz konsumentom o dostępnej ofercie. 
Targi zostały przygotowane z myślą o przedsta-
wicielach z każdego sektora ogrodniczego oraz 
osobach poszukujących nowatorskich rozwiązań 
z zakresu aranżacji przydomowych przestrze-
ni. Gardenia po raz kolejny stała się miejscem 
spotkań dla pasjonatów, którzy w atmosferze 
dobrej zabawy i pozytywnych emocji przygoto-
wali się do nowego sezonu ogrodniczego. Zda-
niem większości wystawców targi, ze względu 
na termin organizacji tego wydarzenia, mają 
jednak znaczenie bardziej wizerunkowe niż 
handlowe. Organizator w dniu druku „Bizne-
su Ogrodniczego” nie podał jeszcze oficjalnych 
statystyk oraz podsumowania, które przeka-
żemy naszym czytelnikom do wiadomości. 

R E K L A M A  



Największym i  jednym 
z najbardziej znanych 
punktów ogrodniczych  

w Gdańsku jest Centrum Ogrod-
niczo-Szkółkarskie Justyna. 
Klientów przyciąga nie tylko 
wspaniały asortyment, ale przede 
wszystkim jego niezwykle chary-
zmatyczna i ciepła właścicielka, 

Justyna Kaleta. Centrum, poza 
bardzo szerokim asortymentem 
z własnej szkółki położonej obok 
placówki, oferuje zróżnicowaną 
gamę produktów ogrodniczych – 
m.in.: nawozy, środki ochrony ro-
ślin, donice, węże ogrodowe, gril-
le, a także narzędzia, fontanny 

Wiosenny sezon najszybciej powinien startować od marca. Styczeń 
oraz luty to bardzo dobry czas wyczekiwania, bo niczym sportowiec 

w blokach startowych przygotowujemy się do wiosny – opowiada 
Justyna Kaleta, właścicielka niezwykłego Centrum Ogrodniczego 

Justyna w Gdańsku

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Przekonujemy miłośników zieleni, że ogród może być żywy 
przez cały rok. Mamy wspaniałe dekoracyjne rośliny, m.in. 
ozdobne modrzewie czy leszczyny. Z kolei klientom, którzy 
zapomnieli wysadzić jesienią cebule tulipanów, doradzam, 
aby posadzili je teraz w donicach i też będą się cieszyć 
akcentami wiosny – opowiada Justyna Kaleta

92 Z WIZYTĄ U…

W oczekiwaniu 
na wiosnę

Justyna Kaleta, właścicielka Centrum Ogrodniczego Justyna w Gdańsku
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oraz inne akcesoria dekoracyj-
ne. W placówce 3 lata temu po-
wstał dział akwarystyczny, któ-
rym zajmuje się syn pani Justy-
ny, Julian. – Akwarystyka jest 
doskonałym rozwiązaniem na 
przedłużenie sezonu w branży 
ogrodniczej. Dzięki temu klien-
ci robią u nas zakupy przez cały 
rok. Staramy się także przycią-
gać dzieci, pokazywać im cieka-
we rozwiązania. Każde przecież 
marzy o złotej rybce. Mamy dla 
nich specjalne małe akwaria – 
opowiada Justyna Kaleta. Po-
nadto w centrum klienci mogą 
kupić sprzęt marki Stihl, a tak-
że skorzystać z serwisu.

A jak centrum jest przygoto-
wane do wiosennego sezonu? 
Klienci już w lutym mogli ku-
pić ciemierniki, oczary czy pier-
wiosnki. Od jesieni sprzedawane 
były tu piękne golterie, kłącza 
i cebulki. – Przekonujemy miło-
śników zieleni, że ogród może 
być żywy przez cały rok. Mamy 
wspaniałe dekoracyjne rośli-
ny, m.in. ozdobne modrzewie 
czy leszczyny. Z kolei klientom, 

W centrum klienci znajdą zróżnicowaną gamę produktów 
ogrodniczych 



którzy zapomnieli wysadzić jesienią 
cebule tulipanów, doradzam, aby 
posadzili je teraz w donicach i też 
będą się cieszyć akcentami wiosny 

odwiedzali. Jednak tradycyjnie 
wiosenny sezon najszybciej powi-
nien startować od marca. Styczeń 
oraz luty to bardzo dobry czas wy-
czekiwania, bo niczym sportowiec 
w blokach startowych przygotowu-
jemy się do wiosny. To czas, kiedy 
możemy zweryfikować asortyment, 
pomyśleć, czego jeszcze potrzebu-
jemy, aby w pełni odpowiedzieć na 
potrzeby klientów. Większą uwagę 
możemy także poświęcić klientom, 
a to bardzo ważne, żeby wiedzieć, 
jakie są ich oczekiwania i potrze-
by – dodaje. 

– opowiada Justyna Kaleta. – Sta-
ramy się przez cały rok zapewnić 
klientom tyle atrakcji, żeby nas 

Centrum, poza bardzo 
szerokim asortymentem 

z własnej szkółki położonej 
obok placówki, oferuje 

zróżnicowaną gamę 
produktów ogrodniczych 

– m.in.: nawozy, środki 
ochrony roślin, donice, węże 

ogrodowe, grille, a także 
narzędzia, fontanny oraz 

inne akcesoria dekoracyjne. 
W placówce 3 lata temu 

powstał dział akwarystyczny
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 W centrum klienci mogą kupić sprzęt marki Stihl, a także skorzystać z serwisu

Justyna Kaleta i Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznesu Ogrodniczego”





NAGRODZONE 
KONCEPCJE SPRZEDAŻY

Szczególną uwagę zwracały nowe 
rośliny oraz koncepcje marketin-
gowe wyróżnione w przeddzień 

targów w Aalsmeer nagrodą Dutch 
Tulip Award 2017. Jest to laur – po-
świadcza go statuetka szklanego 
tulipana – przyznawany przez ho-
lenderską giełdę RFH dostawcom 
szczególnych produktów, które 
wprowadzono w danym roku do 
jej obrotu. Spośród nominowanych 
nowości, w 4 kategoriach – „Kwiaty 
cięte”, „Rośliny pokojowe”, „Rośliny 
do uprawy na zewnątrz”, „Koncepty 
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Bieżący asortyment roślin doniczkowych i innych sprzedawanych na 
holenderskiej giełdzie – w sercu kwiaciarskiego „królestwa” Europy – 

najlepiej śledzić podczas międzynarodowych targów Royal FloraHolland 
Trade Fair Aalsmeer, które odbywają się co roku w listopadzie. Ostatnia ich 

edycja, podobnie jak poprzednie, przyniosła wiele nowości i pokazała, 
w jakim kierunku zmierza branża. Innowacje odnosiły się nie tylko do 
gatunków czy odmian roślin, ale w wielu przypadkach do koncepcji 

sprzedaży, czyli nietuzinkowego przygotowania tych produktów do 
handlu, z wykorzystaniem współczesnych trendów rynkowych

Z centrum 
kwiaciarskiego biznesu 
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TEKST I ZDJĘCIA: ALICJA CECOT

sprzedaży” – jury wskazuje 4 zwy-
cięskie nowości.

Jeśli chodzi o czempiona w tej 
ostatniej, coraz ważniejszej kate-
gorii, została nim w 2017 r. firma 
Van der Velde Waterplanten BV. 
Doceniono koncepcję pod nazwą 
Amazingworld®, na którą składają 
się następujące propozycje (mar-
ki): Waterworld® (rośliny wodne),  
Swampworld® (rośliny owadożerne), 
Desertworld® (sukulenty), Veggie-
world® (warzywa). Właściciel gospo-
darstwa, Simon van der Velde, opo-
wiadał, że od prawie 30 lat zajmuje 
się uprawą roślin wodnych (akwa-
riowych), do których później dołą-
czył owadożerne. Zarazem zaobser-
wował, że dzieci, które są ważnymi 
odbiorcami tego typu produktów, 
coraz mniej interesują się przyrodą 
i roślinami. Opracowując koncepcję 
sprzedaży, brał więc pod uwagę naj-
młodszych potencjalnych klientów 
i wykorzystał narzędzia skuteczne 
w dotarciu do tej grupy konsumen-
tów. Pomocne w tym względzie były 
opinie jego syna, który włączył się 
do prowadzenia rodzinnego bizne-
su. I tak Simon van der Velde zasto-
sował opakowania i grafikę, które 
przemawiają do dzieci i młodzieży 
– użył m.in. kubków typu shake, któ-
re zarazem mogą u klienta w domu 
imitować cieplarnię. Swoje koncepty 
dopasował do handlu w supermar-
ketach, a także do rozwijającej się 
sprzedaży internetowej (z wysyłką, 
która wymaga dobrego zabezpiecze-
nia roślin). Reagując na rynkowe 
trendy, van der Velde dodał ostat-
nio do roślin wodnych i owadożer-
nych – jadalne. Veggieworld® doty-
czy zestawu – w shake’u, w którym 
znajdują się nasiona warzyw i spra-
sowana doniczka, pęczniejąca pod 
wpływem wody. Wszystko to ma 
umożliwić młodym konsumentom 
własną, domową uprawę np. rozsady 

Umacnia się moda na zielone rośliny doniczkowe
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pomidorów. Kolejnym krokiem są – 
„podane” w podobny sposób – rośliny 
o jadalnych owocach, Fruityworld®. 
Jest to zgodne z nadrzędnym tren-
dem grow your own, którym kieruje 
się coraz więcej producentów roślin 
ozdobnych, wzbogacając swoją ofertę 
o amatorskie warzywa czy gatunki 
sadownicze.

W kategorii „Koncepcje marketin-
gowe” drugą nagrodę przyznano fir-
mom W&L Groenservice oraz Desch 
Plantpak za balkonowe zestawy ziół 
pod nazwą BBQ-hot&spicy. To rów-
nież propozycja wpisująca się w ten-
dencję „wyprodukuj sobie sam”. Do-
tyczy gotowych kompozycji roślin 
przyprawowych, które nadają się jako 

komponent potraw domowego bar-
becue – nadając im wyrazisty smak. 
Zioła posadzone są do specjalnych pla-
stikowych pojemników przedsiębior-
stwa Desch Plantpak – estetycznych 
skrzynek lub donic, z rezerwuarem 
na wodę – które są wartością dodaną 
do zasadniczego produktu. Stanowi 
ją również nawóz o przedłużonym 
działaniu, znajdujący się w podłożu 
i ułatwiający konsumentowi uprawę 
roślin. W zestawie, który ma też walory 
ozdobne, ze względu na dobór gatun-
ków i odmian o ozdobnych liściach, 
znajdują się m.in.: tymianek, lebiodka 
(oregano), szałwia, kocanki włoskie 
(Helichrysum italicum) – tzw. curry plant. 
W późniejszych terminach sprzedaży 

Jedna z serii produktów firmy Van der Velde Waterplanten BV  
(tu: rośliny owadożerne), objętych wspólną nazwą Amazingworld® 

Veggieworld® – sposób na zainteresowanie dzieci ogrodnictwem 
(własną „produkcją” warzyw)

„Bezobsługowy” zamiokulkas w wersji Liv in Wax® 
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włączane są do kompozycji karłowe 
papryki o owocach w ostrym smaku. 

Trzecie miejsce zajęło przedsiębior-
stwo WBD za koncept Liv in Wax®, 
który miał premierę podczas tar-
gów Royal FloraHolland Trade Fair  
Aalsmeer 2016. Dotyczył on począt-
kowo tylko cebul kwiatowych (hia-
cyntów i narcyzów), które – wraz 
z korzeniami – powleka się białym 
woskiem i oferuje jako atrakcyjny 
produkt w jednostkowych, koloro-
wych opakowaniach. Takie cebule 
nie wymagają podlewania, a mimo 
to wypuszczają pędy kwiatowe, które 
są ozdobą domu lub biura. Znakomi-
cie nadają się na intrygujący prezent, 

nawet dla osób, których nie pasjonu-
je pielęgnacja roślin. Nowością z se-
rii Liv in Wax®, pokazaną podczas 
ostatniej edycji targów w Aalsmeer 
były pędy doniczkowej rośliny pod 
nazwą zamiokulkas, których nasadę 
(bulwiaste kłącze) wraz z korzeniami 
także pokryto woskiem i zaprezento-
wano jako modny, nowoczesny pro-
dukt, odpowiadający preferencjom 
młodego pokolenia konsumentów. 

ZIELONE DONICZKOWE
Wciąż rośnie popularność roślin 

pokojowych ozdobnych z liści – ten-
dencja ta zapoczątkowana została parę 
lat temu i w ostatnich 2 sezonach się 
umocniła. W Holandii zakupy tych 
produktów nasilają się z początkiem 
roku, zgodnie z tamtejszym sloganem: 
„Choinka do kosza – czas na zieloną 
roślinę pokojową!” W czołówce naj-
bardziej pożądanych gatunków do 
dekoracji wnętrz znajdują się mon-
stera wonna czy też filodendrony. 

Właśnie filodendron (Philodendron) 
– odmiana ‘Little Hope’ – okazał się 
najwyżej ocenioną rośliną w drugiej 
z wymienionych na początku kate-
gorii konkursu Dutch Tulip Award. 
Produkujący go Chris Heijnen z ho-
lenderskiego gospodarstwa J. Heijnen  
Potplanten powiedział, że jest to mu-
tant znanej odmiany ‘Xanadu’, ale 

o gęściejszej budowie roślin i z po-
falowanymi brzegami liści. 

Ciekawostką pokazaną podczas 
targów w Aalsmeer, a dotyczącą mody 
na zielone rośliny doniczkowe, któ-
rą dostrzega młodzież, był prototyp 
przenośnego „zielonego oczyszczacza 
powietrza” – plecaka z żywymi rośli-
nami. Wymyślili go i udoskonalają 
studenci z politechniki w Delft (Tech-
nische Universiteit Delft), proponując 
noszenie takiego zestawu na co dzień. 

TRENDY EKOLOGICZNE
Podczas targów Royal Flora-

Holland Trade Fair Aalsmeer 2017 
wręczono nagrody w konkursie  
o Greenovation Award. Jego organiza-
torem jest również giełda holenderska 
Royal FloraHolland, która chce promo-
wać przyjazną środowisku produkcję 
czy sprzedaż. Zwycięzcą w kategorii 
„Najlepsza koncepcja” została firma 
GreenBalanZ, która proponuje kon-
cept pod nazwą Pure Orchids. Dotyczy 
on ekologicznej – bez użycia środków 
chemicznych – uprawy doniczkowych 
storczyków, które oferowane są z certy-
fikatem SKAL poświadczającym pro-
dukcję „bio” i reklamowane jako jadalne. 

Wyprodukowane ekologicznie storczyki z firmy GreenBalanZ, oferowane pod marką Pure Orchids – 
jako zdrowe i... jadalne (koncepcja wyróżniona nagrodą Greenovation 2017) 

Dracena (tu: odmiana ‘Green Magic’) 
lansowana jako skuteczny oczyszczacz 
powietrza w pomieszczeniu 

Nowy, proekologiczny sposób „podania” roślin 
owadożernych 
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Wśród nominowanych do nagro-
dy Greenovation, której nazwa jest 
zbitką słów „zielony” i „innowacja”, 
znalazła się również koncepcja go-
spodarstwa Elstgeest Potplanten. 
Słynie ono z produkcji diffenbachii 
– popularnych roślin doniczkowych 
– w tym bestsellerowych odmian 
‘Camilla’ i ‘Green Magic’. Podczas 
targów w Aalsmeer miała premie-
rę marka Purify („Oczyszczać”), 
pod którą obecnie Elstgeest ofe-
ruje swoje diffenbachie. Nawiązu-
je ona do właściwości tych roślin, 
które mają pochłaniać szkodliwe 
substancje z atmosfery. Nowa kon-
cepcja uwzględnia także fakt, że 
rośliny produkowane są w spo-
sób „zrównoważony” – metodami 
przyjaznymi środowisku, z ogra-
niczeniem tradycyjnych zabiegów 
ochroniarskich, za to z biologiczną 
ochroną przed szkodnikami i z uży-
ciem biopreparatów, stymulujących 
wzrost i rozwój roślin, a zapobiega-
jących chorobom. Informując o tym 
klientów finalnych, firma Elstgeest 
podaje też na etykiecie diffenbachii 
z marką Purify, że „kupowanie tej 
rośliny – jako produktu z serii »Na-
tural Gift« – przyczynia się do rato-
wania dżungli w Kostaryce”.

Gospodarstwo Freek van der 
Velden także wykorzystało „oczysz-
czające” zdolności produkowanych 

przez siebie roślin – doniczkowych 
gerber. Koncepcja pod nazwą Pure 
Blooms („Czyste kwiaty”) obejmuje 
ponadto biodegradowalne opako-
wania, których stylistyka kojarzy 
się z proekologicznymi trendami.

Podobne motywy wdrożył też 
do swej produkcji Simon van der 
Velde, który na targowej ekspo-
zycji zaprezentował nowy sposób 
„podania” roślin owadożernych – 
pod marką ECOworld®. 

Z kolei firma SV.CO zademon-
strowała ekologiczne jednostkowe 
opakowania na chryzantemy do-
niczkowe, które produkuje i sprze-
daje przez okrągły rok. Zamiast 
do rękawów z folii, część tych ro-
ślin pakuje do osłonek z papieru 
– surowcem do jego wytworze-
nia jest bambus, a nie drewno, co 
podkreślił Raimond Hagedoorn, 
przedstawiciel przedsiębiorstwa 
SV.CO. – Oszczędzamy lasy – do-
dał, informując, że ten przekaz 
trafia do coraz szerszego kręgu 
klientów detalicznych. Skłonni 
są oni zapłacić nawet za „zwykłą” 
chryzantemę więcej (cena hurto-
wa produktu jest o 10 eurocentów 
wyższa niż w przypadku trady-
cyjnie opakowanej rośliny), gdy 
mają świadomość, że przynosi to 
korzyść środowisku i służy dobru 
wspólnemu. 

Raimond Hagedoorn z firmy SV.CO prezentuje chryzantemę 
doniczkową w ekologicznym opakowaniu
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Rozpoznawalna marka? Przystępna cena? A może fachowy poradnik 
w prezencie dla konsumentów? Czym się kierować, tworząc optymalną 

ekspozycję produktów do zakładania i pielęgnacji trawnika? Na jakie 
produkty komplementarne warto postawić? 

Trawnikowy 
niezbędnik 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Jak stworzyć modelową eks-
pozycję produktów do za-
kładania i pielęgnacji traw-

nika, która zwiększy sprzedaż? 
– Truizmem jest powtarzać, że 
klient kupuje oczami, ale tak 
właśnie jest. Dlatego warto, aby 
wspomniane produkty były wy-
eksponowane w sposób widoczny 
i estetyczny, by zajęły łatwo do-
stępne dla klienta miejsce w skle-
pie w okresie wzrostu ich sprze-
daży, a więc już od wczesnej wio-
sny. Systemy regałów ekspozycyj-
nych lub rozwiązania typu shop 
in shop z pewnością są świet-
nym narzędziem wspomagają-
cym sprzedaż. Przede wszystkim 

MARKA NA PIERWSZYM 
MIEJSCU

Dane zebrane przez czołowych 
producentów pokazują, jak ważna dla 
branży jest ta kategoria. – Według na-
szych badań trawnik w ogrodzie jest 
najważniejszy dla osób zakładających 
nowy ogród. Stanowi co najmniej 70% 
powierzchni przeciętnego ogrodu w Pol-
sce – mówi Katarzyna Karasz, specjali-
sta ds. marketingu w firmie Rolimpex 
SA. – Najważniejsza dla klientów jest 
marka produktu, gwarantująca, że 
nasiona są dostosowane do polskich 
warunków klimatycznych, mają wyso-
ką jakość, a rodzaj składników dobra-
nych do mieszanki jest odpowiednio 
przemyślany pod kątem zastosowania 
– inne odmiany stosuje się na tereny 
o wysokim nasłonecznieniu, inne do 
miejsc zacienionych – wyjaśnia. 

Nawet najlepsze mieszanki nie 
będą się jednak dobrze sprzedawa-
ły, jeśli ich opakowanie nie zachęci 
konsumentów do zakupu. – Ważnym 
czynnikiem przy wyborze mieszanek 
nasion traw są udogodnienia związa-
ne z opakowaniem. Opakowanie pełni 
główną rolę w procesie podejmowania 
decyzji zakupowej. Jeżeli nie zwróci 
na siebie uwagi, klient wybierze inny 
produkt, dlatego tak ważny jest jego 
design oraz nazwa mieszanki. Dodat-
kowo niektóre opakowania posiadają 
siewniki – wystarczy zerwać plombę 
i wysiewać nasiona prosto z kartoni-
ka – mówi Katarzyna Karasz. – Nie 

jednak nic nie zastąpi logicznego 
ułożenia towarów, estetyki opa-
kowań i schludnego wyglądu skle-
powej półki – mówi Piotr Sygna-
rowicz, import/export manager 
w firmie Planta. 
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Sabiny Jasiukiewicz, menedżer ds. 
marketingu w firmie Bros

2 pytania do…

Jakie czynniki są najważniejsze w przy-
padku sprzedaży produktów do zakła-
dania i pielęgnacji trawników? 

Piękny i zadbany trawnik to dla większości 
właścicieli domów jednorodzinnych najważ-
niejsza wizytówka ich posesji, dlatego wybór 
odpowiednich produktów do jego zakładania 
i pielęgnacji coraz częściej jest zaplanowany 
i dobrze przemyślany. Klienci chcą mieć gwa-
rancję odpowiedniej jakości i skuteczności za-
kupionych produktów, ponieważ konsekwencje 
użycia mieszanki o słabej sile kiełkowania czy 
mało skutecznego nawozu mogą być bardzo 
długo zauważalne nie tylko dla nich samych, 
ale również dla ich sąsiadów i gości. Dlatego wi-
dać wyraźnie tendencję wybierania produktów 
znanych i cenionych marek, do których klienci 
mają już zaufanie, natomiast mniejsze znacze-
nie ma samo opakowanie, a często nawet cena. 

Na co jeszcze zwracają uwagę kon-
sumenci kupujący produkty z tej 
kategorii?

Właściciele trawników zwracają rów-
nież uwagę na odpowiedni asortyment 
produktów, zawierający nawozy poma-
gające w walce z określonym problemem 
(np. mech czy żółknięcie) i mieszanki 
nasion dostosowane do indywidualnych 
wymagań, czy to pod względem przyszłe-
go sposobu użytkowania trawnika, czy 
panujących na ich działce warunków. 
Klienci są coraz bardziej wyedukowani, 
często przy planowaniu tego typu zaku-
pów posiłkują się informacjami znalezio-
nymi w Internecie i idąc do sklepu mają 
świadomość, że istnieją produkty lepiej 
dostosowane do ich potrzeb niż nawóz 
czy mieszanka uniwersalna. 
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można jednak zapominać o pozy-
cjonowaniu cenowym różnych mie-
szanek traw. Jeśli klientem jest oso-
ba o niskich dochodach, zwracająca 
uwagę przede wszystkim na cenę, 
to zarówno opakowanie, jak i mar-
ka musi komunikować przystępność 

cenową. Przykładem może być nasza 
marka Nasiennik czy „Mieszanka 
trawnikowa” Najlepsze Trawy z Iła-
wy. Natomiast w przypadku klien-
ta zamożniejszego warto promować 
produkty takie jak „Przyjazny traw-
nik” Najlepsze Trawy z Iławy – dodaje. 

CO DO KOMPLETU?
Sprzedaż komplementarna to 

nie tylko szansa na dodatkowy 
zysk dla sklepu, ale także wygod-
na forma prezentacji produktów 
z punktu widzenia konsumentów. 

– Klient, który przychodzi do 
sklepu oczekuje kompleksowych 
i prostych rozwiązań. Często przy 
wyborze mieszanki traw kupu-
je asortyment komplementarny. 
Ekspozycja, która będzie wyczer-
pywała potrzeby klienta powinna 
zawierać takie produkty, jak zie-
mia do trawnika, wapno ogrodni-
cze do odkwaszania gleby i traw-
nika, mieszanki nasion traw czy 
produkty do pielęgnacji trawnika 
– na przykład nawozy organicz-
ne Innbio w butelce lub w kani-
strze ze spryskiwaczem – mówi 

103SEGMENT RYNKU



Producent: AGRECOL Bros MTD POLAND PLANTA Rolimpex CIECH Sarzyna
PNOS  

w Ożarowie 
Mazowieckim

GardenFlora  
Home & Garden DLF SEEDS Centnas

Trawa:
Standard – trawnik 

uniwersalny
Biopon Trawa 

Sportowa
Mieszanka nasion traw 

LP 50 SUPRA Super trawnik Mieszanka Traw 
Wembley®

ZIEMOVIT 
Wytrzymały Trawnik 

– nasiona traw
Trawa Gazonowa Trawa GF Universal 

Grass Dekoracyjna Sports lawn RENOWACJA

Opis:
Uniwersalna mieszanka nasion 

traw o wszechstronnym zastoso-

waniu. Specjalnie dobrane gatunki 

idealnie nadają się zarówno do 

wysiewania nowych trawników, 

jak i uzupełniania oraz renowacji 

trawników już rosnących. Szybko 

się ukorzenia i tworzy zwartą mu-

rawę o intensywnym, zielonym ko-

lorze oraz posiada wysoką odpor-

ność na zanieczyszczenia i suszę. 

Szczególnie polecana na średnio 

intensywnie użytkowane trawniki 

przydomowe.

Specjalistyczna mieszanka gazo-

nowa przeznaczona jest do obsie-

wania boisk, terenów sportowych, 

placów zabaw oraz innych po-

wierzchni o wzmożonej intensyw-

ności użytkowania. Dobór odpo-

wiednich składników gwarantuje 

uzyskanie zwartej murawy, wy-

jątkowo wytrzymałej na deptanie 

i ugniatanie.

Mieszanka nasion traw LP to do-

skonały wybór dla pasjonatów ak-

tywnego odpoczynku, którzy ocze-

kują od swojego trawnika maksi-

mum wytrzymałości na deptanie. 

Dzięki systemowi BIO-ACTIVE 

kiełkuje w czasie do 30% krótszym 

niż konkurencyjne oraz uzyskuje 

znacznie większą witalność i od-

porność. Nasiona te cechuje ten-

dencja do osiągania gęstości aż do 

100 000 pędów na m²!

Mieszanka dająca pewność otrzy-

mania prawdziwego, soczyście 

zielonego trawnika. Przygotowana 

ze specjalnie dobranych gatunków 

traw odpowiadających charakte-

rystyce polskiego klimatu. Dzięki 

temu od wielu lat cieszy się rosną-

cym uznaniem użytkowników. Za-

stosowanie: trawniki rekreacyjne, 

trawniki uniwersalne.

Gwarantuje zwarty trawnik 

o żywej zielonej barwie, wy-

bitnie odporny na deptanie. 

Mieszanka zalecana na tereny 

o intensywnym użytkowa-

niu – pola golfowe, boiska 

oraz tereny sportowe, a także 

trawniki wokół budynków, 

nadająca im elegancki, presti-

żowy wygląd.

Precyzyjnie skomponowana 

mieszanka traw zalecana do 

trawników intensywnie użyt-

kowanych np. trawników przy-

domowych, boisk sportowych, 

placów zabaw. Przy częstym 

koszeniu wykształca zwartą 

i wyrównaną darń. Wytwa-

rza mocny system korzeniowy, 

dzięki czemu jest tolerancyj-

na na niekorzystne warunki. 

Znosi umiarkowane zacienienie 

oraz posiada duże zdolności 

regeneracyjne.

Mieszanka traw dekoracyjno-spor-

towa przeznaczona na przydomowe 

trawniki, do ogrodów, na lekkie użyt-

kowanie sportowe. Tworzy gęstą, 

trwałą darń o intensywnym zielonym 

kolorze. Odporna na deptanie. Wolno 

odrasta po koszeniu.

Mieszanka o wszechstronnym za-

stosowaniu, szybko się ukorzenia 

i zadarnia powierzchnię. Tworzy 

zwartą, intensywnie zieloną murawę. 

Wyróżnia się dużą odpornością na 

suszę oraz na zanieczyszczenia ko-

munikacyjne. Przeznaczona na tereny 

rekreacyjne, osiedlowe, parkowe oraz 

parkingi. Norma wysiewu: 1 kg przy 

wysiewie ręcznym 40 m2, 1 kg przy 

wysiewie siewnikiem do 50 m2.

Idealna mieszanka do intensywne-

go użytkowania. Piękny i delikatny 

wygląd trawnika połączony z bardzo 

dużą tolerancją na zniszczenie. Traw-

nik sportowy jest szybki w założeniu 

i łatwy w utrzymaniu. Doskonale na-

daje się na miejsca zacienione i suche. 

Mieszankę można wysiewać wczesną 

wiosną i późnym latem.

Mieszanka traw przeznaczona do od-

nowienia istniejącego trawnika oraz 

uzupełnienia powstałych ubytków.

Sugero-
wana cena 
detaliczna:

ok. 31 zł za 1 kg ok. 23,20 zł za 1 kg ok. 79 zł za 1 kg ok. 68 zł za 5 kg ok. 21,30 zł + 8% VAT za 1 kg ok. 23 zł za 1 kg ok. 17,20 zł za 900 g ok. 16,90 za 1 kg 179 zł za 10 kg 
ok. 10,20 zł za 0,5 kg, 

17,50 zł za 1 kg, 34 zł za 2 kg

Strona www: www.agrecol.pl www.bros.pl www.WOLF-Garten.pl www.planta.pl www.rolimpexsa.pl www.ziemovit.pl www.pnos.pl www.gardenflora.pl www.dlf.com www.centnas.pl

Katarzyna Karasz. – Warto też 
zaprezentować klientom prepa-
raty o właściwościach odstrasza-
jących krety, takie jak „Pogoń 
kreta” czy produkty pozwalają-
ce uzupełnić ubytki w trawniku 
po kretowiskach, np. „Plaster 

na trawnik”. Wszystkie te pro-
dukty można znaleźć w ofercie 
marki Najlepsze Trawy z Iławy 
– wyjaśnia. 

– Każdy doświadczony han-
dlowiec wie, że półka zawiera-
jąca produkty do zakładania 

i pielęgnacji trawnika powinna 
zawierać nasiona i odpowiednie 
nawozy, ale także siatki przeciw 
kretom, nożyce do trawnika, 
obrzeża i wiele innych produk-
tów komplementarnych – dodaje 
Piotr Sygnarowicz.
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Producent: AGRECOL Bros MTD POLAND PLANTA Rolimpex CIECH Sarzyna
PNOS  

w Ożarowie 
Mazowieckim

GardenFlora  
Home & Garden DLF SEEDS Centnas

Trawa:
Standard – trawnik 

uniwersalny
Biopon Trawa 

Sportowa
Mieszanka nasion traw 

LP 50 SUPRA Super trawnik Mieszanka Traw 
Wembley®

ZIEMOVIT 
Wytrzymały Trawnik 

– nasiona traw
Trawa Gazonowa Trawa GF Universal 

Grass Dekoracyjna Sports lawn RENOWACJA

Opis:
Uniwersalna mieszanka nasion 

traw o wszechstronnym zastoso-

waniu. Specjalnie dobrane gatunki 

idealnie nadają się zarówno do 

wysiewania nowych trawników, 

jak i uzupełniania oraz renowacji 

trawników już rosnących. Szybko 

się ukorzenia i tworzy zwartą mu-

rawę o intensywnym, zielonym ko-

lorze oraz posiada wysoką odpor-

ność na zanieczyszczenia i suszę. 

Szczególnie polecana na średnio 

intensywnie użytkowane trawniki 

przydomowe.

Specjalistyczna mieszanka gazo-

nowa przeznaczona jest do obsie-

wania boisk, terenów sportowych, 

placów zabaw oraz innych po-

wierzchni o wzmożonej intensyw-

ności użytkowania. Dobór odpo-

wiednich składników gwarantuje 

uzyskanie zwartej murawy, wy-

jątkowo wytrzymałej na deptanie 

i ugniatanie.

Mieszanka nasion traw LP to do-

skonały wybór dla pasjonatów ak-

tywnego odpoczynku, którzy ocze-

kują od swojego trawnika maksi-

mum wytrzymałości na deptanie. 

Dzięki systemowi BIO-ACTIVE 

kiełkuje w czasie do 30% krótszym 

niż konkurencyjne oraz uzyskuje 

znacznie większą witalność i od-

porność. Nasiona te cechuje ten-

dencja do osiągania gęstości aż do 

100 000 pędów na m²!

Mieszanka dająca pewność otrzy-

mania prawdziwego, soczyście 

zielonego trawnika. Przygotowana 

ze specjalnie dobranych gatunków 

traw odpowiadających charakte-

rystyce polskiego klimatu. Dzięki 

temu od wielu lat cieszy się rosną-

cym uznaniem użytkowników. Za-

stosowanie: trawniki rekreacyjne, 

trawniki uniwersalne.

Gwarantuje zwarty trawnik 

o żywej zielonej barwie, wy-

bitnie odporny na deptanie. 

Mieszanka zalecana na tereny 

o intensywnym użytkowa-

niu – pola golfowe, boiska 

oraz tereny sportowe, a także 

trawniki wokół budynków, 

nadająca im elegancki, presti-

żowy wygląd.

Precyzyjnie skomponowana 

mieszanka traw zalecana do 

trawników intensywnie użyt-

kowanych np. trawników przy-

domowych, boisk sportowych, 

placów zabaw. Przy częstym 

koszeniu wykształca zwartą 

i wyrównaną darń. Wytwa-

rza mocny system korzeniowy, 

dzięki czemu jest tolerancyj-

na na niekorzystne warunki. 

Znosi umiarkowane zacienienie 

oraz posiada duże zdolności 

regeneracyjne.

Mieszanka traw dekoracyjno-spor-

towa przeznaczona na przydomowe 

trawniki, do ogrodów, na lekkie użyt-

kowanie sportowe. Tworzy gęstą, 

trwałą darń o intensywnym zielonym 

kolorze. Odporna na deptanie. Wolno 

odrasta po koszeniu.

Mieszanka o wszechstronnym za-

stosowaniu, szybko się ukorzenia 

i zadarnia powierzchnię. Tworzy 

zwartą, intensywnie zieloną murawę. 

Wyróżnia się dużą odpornością na 

suszę oraz na zanieczyszczenia ko-

munikacyjne. Przeznaczona na tereny 

rekreacyjne, osiedlowe, parkowe oraz 

parkingi. Norma wysiewu: 1 kg przy 

wysiewie ręcznym 40 m2, 1 kg przy 

wysiewie siewnikiem do 50 m2.

Idealna mieszanka do intensywne-

go użytkowania. Piękny i delikatny 

wygląd trawnika połączony z bardzo 

dużą tolerancją na zniszczenie. Traw-

nik sportowy jest szybki w założeniu 

i łatwy w utrzymaniu. Doskonale na-

daje się na miejsca zacienione i suche. 

Mieszankę można wysiewać wczesną 

wiosną i późnym latem.

Mieszanka traw przeznaczona do od-

nowienia istniejącego trawnika oraz 

uzupełnienia powstałych ubytków.

Sugero-
wana cena 
detaliczna:

ok. 31 zł za 1 kg ok. 23,20 zł za 1 kg ok. 79 zł za 1 kg ok. 68 zł za 5 kg ok. 21,30 zł + 8% VAT za 1 kg ok. 23 zł za 1 kg ok. 17,20 zł za 900 g ok. 16,90 za 1 kg 179 zł za 10 kg 
ok. 10,20 zł za 0,5 kg, 

17,50 zł za 1 kg, 34 zł za 2 kg

Strona www: www.agrecol.pl www.bros.pl www.WOLF-Garten.pl www.planta.pl www.rolimpexsa.pl www.ziemovit.pl www.pnos.pl www.gardenflora.pl www.dlf.com www.centnas.pl

PORADNIK W CENIE
W przypadku produktów do za-

kładania trawnika bardzo istotne 
jest także doradztwo przy wyborze 
odpowiedniej mieszanki. – Jako 
producent szerokiej gamy mie-
szanek traw, wspierając naszych 

klientów w działaniach sprzedażo-
wych, dostarczamy im bezpłatne 
poradniki pt. „Jak założyć traw-
nik”, które mogą dystrybuować 
wśród klientów swoich sklepów. 
Nasza firma od lat prowadzi współ-
pracę z placówkami naukowymi, 

a zalecenia i porady zawarte w tych 
poradnikach to zebrany w pigułce 
zestaw w pełni użytecznych infor-
macji, dzięki którym konsument 
może bez problemu założyć i pie-
lęgnować trawnik – mówi Piotr 
Sygnarowicz. 
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JA I BRIGGS & STRATTON

KONSUMENT: kup sprzęt z silnikiem Briggs & Stratton i wygraj 11.000 USD. 
SKLEP: sprzedaj zwycięski sprzęt z silnikiem Briggs & Stratton i wygraj 11.000 USD.

SZCZEGÓŁY: WWW.110BDAY.COM

uwaga! wygraj 11 000$

Założyciele firmy Briggs & Stratton,  
Stephen Briggs (po prawej) i Harold Stratton  

za kierownicą pojazdu Briggs & Stratton FLYER  
1919 rok.

konkurs fotograficzny

na 110 lat Briggs & Stratton

106 PULS BRANŻY

Historia Briggs & Stratton sięga r. 1908, kiedy to dwóch przyjaciół 
Stephen F. Briggs i Harold M. Stratton postanowiło spotkać się 

i zawiązać partnerstwo. Briggs miał pomysł, Stratton – pieniądze. 
Panowie swoją działalność rozpoczęli w sektorze produkcji 

samochodów, by w 1919 r. skonstruować i wypuścić na rynek 
wczesny prototyp silnika typu „P” – „Motor Wheel”

110 lat innowacji 
Briggs & Stratton

Świętuj z nami 110 lat 
Briggs & Stratton i wygraj 11000 USD

Opracowanie kolejnych 
modeli tego silnika do-
prowadziło do powstania 

przenośnego, pewnego i wygodnego 

sposobu zasilania wielu urządzeń, 
wśród których można wymienić 
pralki, traktory ogrodowe, kulty-
watory i agregatory prądotwórcze. 

Od tego czasu Briggs & Stratton 
nieprzerwanie wyznacza trendy 
w konstrukcjach silników, wpro-
wadzając udoskonalone technolo-
gie i innowacje. Firma wsłuchuje się 

w głos swoich użytkowników, bada 
ich potrzeby i szuka najlepszych 
rozwiązań, które mają zastosowa-
nie nie tylko w użytku domowym, 
ale również komercyjnym. Briggs & 
Stratton to produkty, które emitują 
mniej hałasu, są łatwe w urucha-
mianiu, wygodne w użytkowaniu 
i przechowywaniu, a przy tym wy-
dajne i spełniające najwyższe stan-
dardy jakości. To dostawca mocy, 
dzięki któremu praca staje się pro-
sta i przyjemna. 

Rok 2018 jest wyjątkowy, 
dlatego chcemy świętować 
go razem z  Wami. Z  tej 

okazji przygotowaliśmy konkurs, 
w którym do wygrania jest aż  
11 000 USD. Co należy zrobić, aby 
wygrać? 

Jeśli sprzęt napędzany silnikiem 
Briggs & Stratton jest obecny w Wa-
szym życiu, to nadszedł najlepszy 
moment, by pokazać to światu… 
albo przynajmniej nam.

Zadaniem konkursowym jest 
zrobienie 1-5 zdjęć w tematyce  

JA i BRIGGS & STRATTON 
i przesłanie ich za pomocą 
formularza dostępnego na 
stronie www.110bday.com 
lub pocztą tradycyjną. Ze-
zwalamy na pełną dowol-
ność kreacji, dajcie upust 
swojej wyobraźni, pomy-
słowości, a może poczuciu 
humoru? 

Spośród nadesłanych prac 
Jury wybierze to jedyne, 
najciekawsze, najbardziej 
oryginalne lub zaskakujące 

zgłoszenie, którego autor zosta-
nie szczęśliwym posiadaczem  
11 000 USD. Stawka jest wysoka, dlate-
go zachęcamy wszystkich do udziału. 

Sprzedawcy sprzętu napędzanego 
silnikami Briggs & Strat-
ton też mają szansę na 
wygraną. Sklep, w któ-
rym zwycięzca konkur-
su zakupił sprzęt z sil-
nikiem Briggs & Strat-
ton, również otrzyma 
nagrodę w wysokości  
11 000 USD. 

Konkurs trwa przez 
cały sezon od 1 marca 
do 31 sierpnia. 

Więcej o konkur-
sie oraz regulamin: 
www.110bday.com./ 
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R E K L A M A  

ceny już od

299 zł

Green Garden wprowadza nową linię podłoży Green Garden Standard 
z aminokwasami, które zapewniają doskonałą biostymulację systemu 
korzeniowego

Lamela wprowadza nową linię donic Magnolia Jersey

MAGNOLIA JERSEY 

NOWA LINIA PODŁOŻY 
Green Garden Standard

Nowa linia produktów Green Garden 
Standard wyróżnia się wyjątkowym 

składem. Do podłoży na bazie różnych 

Dzięki innowacyjnej, wśród donic z tworzyw sztucznych, fak-
turze powierzchni, linia Magnolia Jersey przywołuje skoja-

rzenia z ciepłymi, wełnianymi dzianinami. Będzie nietuzinko-
wą ozdobą wnętrza, tarasu czy balkonu. Linia składa się z donic  
MAGNOLIA JERSEY dostępnej w 7 rozmiarach, osłonki owalnej 
JERSEY 360 oraz skrzynki balkonowej JERSEY 500. W przygoto-
waniu są kolejne produkty z tej serii. 

gatunków torfów zastosowano specjalistycz-
ne dodatki, aminokwasy zapewniają dosko-
nałą biostymulację systemu korzeniowego. 

W efekcie rośliny obficiej kwitną, dają bo-
gatsze plony i produkują więcej biomasy. 
W tej linii dostępne są: Podłoże do upraw 
warzywnych, Podłoże do trawników i krze-
wów, Podłoże do iglaków, Ziemia uniwersal-
na warzywno-kwiatowa, Podłoże do surfi-
nii, Podłoże do pelargonii, Torf ogrodniczy 
odkwaszony do roślin ozdobnych i warzyw, 
Środek wspomagający uprawę roślin, który 
powstał z torfu niskiego i wysokiego oraz 
Ziemia do kaktusów. 
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Główną zaletą ładowa-
rek Avant jest ich wie-
lofunkcyjność. Obec-

nie mogą być one wyposażone 
w ponad 150 wymiennych narzę-
dzi montowanych na hydraulice 
urządzenia, dzięki czemu zastę-
pują kilka innych maszyn, przej-
mując ich funkcje. To szczególnie 
istotne jeśli poszukujemy sprzę-
tu, który może wykonywać wiele 
czynności. 

To właśnie sprawia, że maszy-
ny te znajdują przeróżne zastoso-
wania wśród wielu użytkowni-
ków. Ładowarki Avant doskona-
le spisują się w zakładaniu ogro-
dów, ich pielęgnacji, utrzymaniu 
dużych terenów zieleni czy prac 

komunalnych lub pracy w szkół-
ce. Ich zalety od ponad 28 lat do-
ceniają klienci. Na całym świecie 
pracuje już ponad 60 tys. łado-
warek Avant, a w grudniu 2017 r.  
została dostarczona tysięczna 
maszyna w Polsce. 

Większość z tych ładowarek zo-
stała dostarczona do firm i gospo-
darstw. Maszyny Avant stanowią 
jednak nieocenioną pomoc dla pry-
watnych użytkowników, którzy 
dzięki nim mogą wykonywać po-
ważniejsze prace porządkowe bez 
użycia dedykowanych maszyn bądź 
firm wykonujących takie usługi. 
Avant jest w stanie pomóc każdemu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów indywidualnych oraz 
firm z różnych branż, Avant w Pol-
sce ma wkrótce uruchomić wypo-
życzalnię tych miniładowarek. Ma 
być to odpowiedź na rosnące zapy-
tania osób, którym ładowarka przy-
padła do gustu, lecz jej zakup jest 
zbyt dużym wyzwaniem bądź jej 
wynajem jest lepszym pomysłem 
z powodów finansowych. Modele 
Avanta będzie można wypożyczać 
wraz z osprzętem na okres od ty-
godnia do kilku miesięcy. 

Wypożyczalnia Avant może być 
również pomocna dla osób, które 
już zakupiły ładowarkę wraz z naj-
ważniejszymi dla swoich potrzeb 
narzędziami, lecz chciałyby doraź-
nie powiększyć zakres jej możliwo-
ści. Brak narzędzia do innej pracy 
od teraz nie musi być problemem. 
Wystarczy je wypożyczyć na dany 
okres i już można w praktyce weryfi-
kować zastosowanie nowego sprzętu. 

Kto wie, czy to też nie jest do-
bry pomysł dla niezdecydowanych 
klientów. Tygodniowa praca ma-
szyną Avant wraz z zestawem na-
rzędzi pozwoli osobiście poznać jej 
zalety i być może przekonać się do 
jej zakupu. 

Wypożyczalnia będzie dostępna 
już od kwietnia tego roku w Krako-
wie, Warszawie i Poznaniu. Wszel-
kich dodatkowych informacji na ten 
temat można szukać pod numerem 
12 43 44 115, a także na stronie 
www.avantpolska.pl. 

Wielofunkcyjne miniładowarki Avant to urządzenia znajdujące 
zastosowanie w wielu różnych pracach. Na polskim rynku już 

wkrótce zostanie uruchomiona ich wypożyczalnia, dzięki czemu ta 
wielozadaniowa maszyna będzie jeszcze łatwiej dostępna

uruchamia 
wypożyczalnię miniładowarek
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Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze 
POLAN Sp. z o.o.

Kraków, ul. L . Rydla 53/55, tel. 12/623 38 30
www.nasiona.pl

Przepakowano przeetykietowano
w Krakowie przez:

JAKOŚĆ KONTROLOWANA
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brokuł 

Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
tel.: +48 (12) 623 38 30
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
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który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

III15.V-20.VIIV, 15-31.VII40-50x 40-50V-VI, VIII-IX

jakoÊç WE

LIKOPEN NEUTRALIZUJE WOLNE RODNIKI
POZYTYWNE DZIAŁANIE POTASU NA ORGANIZM

dl
a 

Tw
oj

eg
o 

zd
ro

w
ia

na
tu

ra
ln

e
A

N
T

YO
K

SY
D

A
N

T
Y

• P
OLAN WSPIERA ZDROW

IE•

pomidor
antares F1

10 szt.

Przepakowano przeetykietowano
w Krakowie przez:

JAKOŚĆ KONTROLOWANA

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

www.nasiona.pl

5
9
0
5
7
8
2
2
7
2
0
0
1

POL-TP-GRME-0400537

4 K

brokuł 

Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
tel.: +48 (12) 623 38 30

12/61/6105

brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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WYSOKA ZAWARTOŚĆ POLIFENOLI CHRONI
ORGANIZM PRZED ROZWOJEM KOMÓREK RAKOWYCH
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PSCO przygotowało wyjątkową akcję wizerunkową 
„Sprzyjamy pszczołom!”, której celem jest uświadomienie 
klientom centrów ogrodniczych jak ważne i pożyteczne 
dla naszego ekosystemu są pszczoły. To także szansa dla 
członków PSCO, aby włączyć do oferty produkty miododajne 
i promować je w miejscu sprzedaży. „Biznes Ogrodniczy” 
został partnerem tej wyjątkowej akcji

„BIZNES OGRODNICZY” 
partnerem akcji 

Pszczoła

Akcja przebiegać będzie pod hasłem: Naturalnie razem i Sprzy-
jamy pszczołom! – To akcja wizerunkowa, która daje jedno-

cześnie członkom PSCO możliwość rozszerzenia oferty swoich 
sklepów o produkty miododajne, m.in.: rośliny, byliny, nasiona 
miododajne, produkty pszczelarskie i artykuły do hodowli ama-
torskiej pszczół. Projekt kierowany jest do klientów centrów 
ogrodniczych, aby uświadomić im jak ważną rolę w naszym ży-
ciu pełnią pszczoły, jakie są pożyteczne i jak możemy im pomóc, 
jak wspierać produkcję miodu, jak samemu hodować pszczoły 
lub inne zapylacze oraz jak obsadzać miododajnymi roślinami 
i bylinami wszelkie tereny zielone – opowiada Karolina Filipiak, 
kierownik biura PSCO. Pozostałymi partnerami akcji są firmy: 
COMPO, Gospodarstwo Szkółkarskie Łazuccy, W. Legutko, Kie-
penkerl, Targi Gardenia, Miodni.pl, Hamiplant, Twenthe Plant, 
PNOS Ożarów, Lider Biznesu, Sielskie Życie, Mój piękny ogród. 



Tegoroczna 4. już edycja My-
plant & Garden Internatio-
nal Green Expo – najważniej-

szych targów ogrodniczych B2B 
we Włoszech odbyła się w Fie-
ra Milano Rho-Pero w  dniach 
21-23 lutego. Na targi przyjechało 
ponad 17 tys. zwiedzających.

Główne cele Myplant&Garden 
2018 to spotkania i rozmowy o in-
nowacjach w branży ogrodniczej, 
promowanie nowości i usług, na-
wiązywanie nowych kontaktów biz-
nesowych oraz pobudzanie rozwo-
ju gospodarczego w branży ogrod-
niczej. To niezwykłe wydarzenie 
w kilka lat zdążyło zmienić włoski 
świat ogrodniczy.

Podczas targów uwagę zwraca-
ła specjalnie zorganizowana prze-
strzeń o powierzchni 400 m², na 
której prezentowano ciekawe roz-
wiązania dla centrów ogrodniczych. 
Tematem przewodnim było hasło: 
„Mała koncepcja, inteligentny biz-
nes” w myśl trendu powstawania 
coraz mniejszych ogrodów oraz 
poszukiwań innowacyjnych roz-
wiązań ułatwiających w nich prace. 
Detaliści mogli zobaczyć pomysły 
ekspozycyjne oraz ciekawe kon-
cepty aranżacyjne. Pokazywano 
jak w atrakcyjny sposób przygoto-
wać różnorodną ekspozycję, która 
zwróci uwagę klientów.

Trzy hale o łącznej powierzchni 45 tys. m², 650 wystawców, ponad  
70 spotkań i wydarzeń – to bilans 4. edycji Myplant & Garden. Uwagę 

zwracało niezwykłe modelowe centrum ogrodnicze, w którym 
przedstawiono najciekawsze rozwiązania dla handlu. Podczas 
międzynarodowego press tour Polskę reprezentował Jarosław 

Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrodniczego”

„Biznes Ogrodniczy”
 na Myplant&Garden
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Od lewej: Jarosław Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrodniczego”, Paweł Kolasa, 
prezes Hortico i Grzegorz Pintal, właściciel Centrum Ogrodniczego Żelazny 

Podczas targów zorganizowano press tour



R E K L A M A  

Podczas targów odbyło się także 
Flower Show, imponujące pokazy 
florystyczne.

Organizatorzy przygotowali rów-
nież specjalny press tour, na który 
zostali zaproszeni dziennikarze z: 
Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Nie-
miec, Grecji, Holandii, Rosji, Szwaj-
carii, Ukrainy i Polski, którą repre-
zentował Jarosław Olewicz, wydaw-
ca magazynu „Biznes Ogrodniczy”. 
Dziennikarze zostali zaproszeni do 
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Piękne rośliny przykuwały uwagę zwiedzających

Na targi przyjechało ponad 17 tys. gości



odwiedzenia 3 szkółek: Nippon Tree, 
Vivai Nord, Vivai Cappellini oraz 
Fondazione Minprio, która prowa-
dzi szkołę ogrodniczą.

W targach wzięło udział wielu 
kupców z całej Europy. Z Polski przy-
jechali Paweł Kolasa, prezes Horti-
co oraz Grzegorz Pintal, właściciel 

Podczas targów uwagę zwracała specjalnie 
zorganizowana przestrzeń o powierzchni 
400 m², na której prezentowano ciekawe 
rozwiązania dla centrów ogrodniczych

Centrum Ogrodniczego Żelazny 
w Gorzowie Wielkopolskim. 

Podczas 3 dni wystawy można 
było zobaczyć produkty w 8 sekto-
rach wystawienniczych – szkółkar-
stwo, kwiaty cięte, dekoracje, archi-
tektura krajobrazu, maszyny, usłu-
gi, pielęgnacja ogrodu, doniczki. 
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Targi były źródłem inspiracji do tworzenia ciekawych 
aranżacji

Bardzo ważne w sprzedaży są etykiety

Od lewej: Jarosław Olewicz, Małgorzata Dyrska, architekt krajobrazu 
 i Andrzej Gruszczyński ze Szkółki Clematis Źródło Dobrych Pnączy



R E K L A M A  
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Pokazywano gotowe koncepty sprzedażowe



Już wystartował 3. sezon 
niecierpliwie wyczekiwa-
nych Rodzinnych Warszta-

tów Ogrodniczych. Inauguracja 
odbyła się podczas targów Gar-
denia 24 marca na stoisku firmy 
Kronen z hasłem przewodnim: 
SEZON 2018 ROZPOCZĘTY! 

W tym roku organizator eventu, 
firma Kronen, do współpracy za-
prosiła firmy RAMP oraz Agrecol, 
a także nowego partnera – firmę 
Kwazar. Prowadzącym jest Wi-
told Czuksanow. „Biznes Ogrod-
niczy” wspiera akcję i kibicuje jej 
od pierwszego spotkania! 

Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze 
to eventy edukacyjne, które odby-
wają się w centrach ogrodniczych. 
Każdy ma inny temat przewodni. 
Celem warsztatów jest promowa-
nie ogrodnictwa, zachęcanie miło-
śników zieleni, młodych adeptów 
i początkujących ogrodników do 
wspólnego sadzenia roślin, na-
uki i zabawy. Rodzinne Warszta-
ty Ogrodnicze to marka, która ma 
doskonałą renomę, ale co więcej, 
także realne przełożenie na pro-
wadzenie efektywnego biznesu 
w sklepach. 

– Inauguracja trasy Rodzin-
nych Warsztatów Ogrodniczych 
#RWO2018 już za nami. Było to 
prawdziwe spotkanie z przytupem! 
W tym roku wzorem poprzednich 
edycji wystartowaliśmy w Pozna-
niu w ostatni dzień targów ogrod-
niczych Gardenia, a pierwsze zajęcia 
były wyjątkowe z kilku co najmniej 
powodów. Sadzonki wiosennych 
prymul, bratków, stokrotek i aro-
matycznych ziół sadziliśmy w cie-
płej hali, podczas gdy na zewnątrz 
trzaskał siarczysty mróz. Warszta-
ty były zatem zaklinaniem wiosny, 
która mamy nadzieję rozpocznie 
się w swoim czasie, a nawet jeszcze 
wcześniej. To się powinno spełnić, 

Tegoroczna edycja Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych rozpoczęta! 
Akcja odbyła się w sobotę 24 lutego na targach ogrodniczych 

Gardenia w Poznaniu. Pomysłodawcą RWO jest firma Kronen, która 
zaprosiła do współpracy firmy Agrecol, Ramp oraz Kwazar. Patronem 

medialnym jest „Biznes Ogrodniczy”

Trzeci sezon 
wystartował
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Od lewej: Witold Czuksanow, prowadzący RWO, Zuzanna Mierzejewska, wiceprezes RAMP, Cezary 
Łosiak, członek zarządu w firmie Kwazar, Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży krajowej Lasland 
i Dawid Kosakiewicz, kierownik marketingu w firmie Agrecol

Na RWO przybyły tłumy miłośników zieleni
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jeśli weźmiemy pod uwagę en-
tuzjazm, dobrą energię i świet-
ne humory, które towarzyszyły 
tej pierwszej imprezie. Cieszy 
również, że uczestnicy Garde-
nii coraz chętniej przyłączają 
się do naszej zabawy. Tej wiosny 

Rodzinne Warsztaty Ogrodni-
cze planujemy w ponad 40 cen-
trach ogrodniczych w całej Pol-
sce. Zainteresowanych prosimy 
o zaglądanie na nasz profil FB – 
podsumowuje prowadzący akcję 
Witold Czuksanow.

Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze to marka, 
która ma doskonałą renomę, ale co więcej, 
także realne przełożenie na prowadzenie 
efektywnego biznesu w sklepach 

Na RWO przybyły tłumy miłośników zieleni



 Tej wiosny Rodzinne Warszta-
ty Ogrodnicze odbędą się w ponad 
40 centrach ogrodniczych w ca-
łej Polsce. – Trzeci sezon Rodzin-
nych Warsztatów Ogrodniczych 
2018 to wielkie wyzwanie – dla 
mnie osobiście organizacyjnie, bo 
przecież odwiedzamy całą Polskę, 
odwiedzamy nowe centra i sklepy 
ogrodnicze. W tym roku zaczyna-
my już w czwartki, a długi majowy 
weekend rozpoczniemy 29 kwiet-
nia i skończymy 5 maja. Mamy 

TERMINARZ SPOTKAŃ 
W MARCU 2018:
10.03, sobota
Centrum Ogrodnicze AGRA
Kłodzko, ul. Towarowa (magazyn PSK) 

„Co posadzę, to zjem”

15.03, czwartek
Centrum Ogrodnicze ROSA
Łuków, ul. Wyszyńskiego 28 

„Otwarcie sezonu ogrodniczego”

16.03, piątek
Centrum Ogrodnicze OGRODNIK 24
Zielonka, ul. Waryńskiego 2

„Wiosenne aranżacje z Ogrodnikiem24”

17.03, sobota
Centrum Ogrodnicze PNOS
Warszawa, al. Krakowska 197/199

„Kolorowa wiosna z PNOS-em”

23.03, piątek
Centrum Ogrodnicze Pasiflora
Pyskowice, ul. Gliwicka 55

„Passiflora wita was, u nas wiosna jest na czas”

24.03, sobota
Centrum Ogrodnicze Florabit
Gliwice, ul. gen. Andersa 15

„Kwiatki, bratki i stokrotki...”

przygotowanych już kilkanaście 
tysięcy doniczek. Uchylę rąbka ta-
jemnicy – będziemy mieli PIERW-
SZE NOCNE WARSZATY OGROD-
NICZE – gdzie i kiedy?, o tym już 
za chwilę na naszym FB i w „Bizne-
sie Ogrodniczym”. Chciałbym, aby 
uśmiechy, które towarzyszyły nam 
na Warsztatach podczas Gardenii 
nie gasły, a były jeszcze szersze, kie-
dy będziemy kończyli w drugiej po-
łowie czerwca…. a raczej na koniec 
września. A uczestnikom i centrom 
życzę udanego sezonu – mówi Ja-
rosław Sieciński, kierownik sprze-
daży krajowej Lasland. 
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 SEZON 2018 ROZPOCZĘTY! – to hasło przewodnie pierwszych warsztatów 

Miłośnicy zieleni sadzili prymule, bratki, stokrotki i aromatyczne zioła 



KREATORY

Media Experts sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 43/1
60-784 Poznań

tel. 61 820 41 75
agnieszka.idziak@gardentrends.pl
renata.aleksandrzak@gardentrends.pl
michal.gradowski@gardentrends.pl
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Podczas targów Gardenia w Poznaniu odbyło się pożegnanie 
Edwarda Fuśniaka, który po 22 latach pracy w firmie RAMP odchodzi 

na emeryturę

Ikona branży
Edwarda Fuśniaka nikomu 

w  branży przedstawiać 
nie trzeba. Znany i lubia-

ny, przez wielu przedstawicieli 
handlowych pieszczotliwie na-
zywany „tatą Edwardem”. Wiele 
osób wprowadził w tajniki bran-
ży, zawsze służył pomocą i radą. 
Nic dziwnego, że przedstawicie-
le branży oraz właściciele firmy 
RAMP przygotowali dla niego 
szereg niespodzianek oraz zor-
ganizowali mu specjalne poże-
gnanie podczas targów Garde-
nia w Poznaniu. Lubiany za swo-
ją otwartość i komunikatywność. 

Branżę ogrodniczą zna od pod-
szewki, przez 22 lata odwiedził 
większość sklepów ogrodniczych 

w Polsce promując produkty fir-
my RAMP. Gratulacje i wyrazy 
uznania za lata pracy w firmie 
złożyli mu Zuzanna Mierzejew-
ska, wiceprezes RAMP oraz Ja-
kub Pochyła, prezes, dziękując 
za te wspólne lata, lojalność oraz 
trud włożony w pracę. 

Przedstawiciele branży oraz właściciele firmy RAMP przygotowali dla Edwarda Fuśniaka specjalne pożegnanie

Od lewej: Edward Fuśniak, przedstawiciel handlowy w firmie RAMP,  
Zuzanna Mierzejewska, wiceprezes RAMP i Jakub Pochyła, prezes
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Kazimierz Boniecki wraz z początkiem roku został nowym prezesem firmy Rolimpex

NOWY PREZES

W obecnie przyjętej i re-
alizowanej strategii 

firmy, innowacyjność jest jej 
głównym punktem orienta-
cyjnym. Odbiorcy  produktów 
są coraz bardziej wymagający, 
zwłaszcza wzrasta ich świa-
domość ekologiczna.  Dlatego 
Rolimpex wprowadza nawo-
zy organiczne Innbio, z kolei  
pod marką „Najlepsze trawy 
z Iławy”  produkt „Przyjazny 
Trawnik”, który ogranicza użycie chemicznych 
nawozów i środków ochrony roślin. – Podejmując 
się kierowania firmą, postawiłem na realizację 
długoterminowej strategii, w której innowacyj-
ność jest i będzie ważnym wyznacznikiem dzia-
łania.  Poza tym, że firma wprowadza na rynek 
nowe produkty, realizuje także inne projekty: 
modernizuje swoje struktury, w tym szczególnie 

rozbudowuje i rekonfiguruje 
struktury handlowe, dostoso-
wując je do potrzeb klientów 
i sytuacji rynkowej. Jednym 
z najważniejszych projektów 
strategicznych, jaki obecnie 
przygotowujemy do wdroże-
nia jest modernizacja zakładu 
w Iławie, gdzie innowacyjność 
rozwiązań technologicznych 
jest oczywiście także punktem 
orientacyjnym. Mocną stroną 

Rolimpexu jest korzystanie z wieloletniego do-
świadczenia firmy oraz zaufania klientów. Jed-
nocześnie stale monitorujemy sytuację rynkową 
oraz potrzeby naszych klientów. To wszystko 
jest także prowadzone pod kątem poszukiwa-
nia inspiracji, dla realizacji projektów w ramach 
strategii innowacyjnego rozwoju – mówi Kazi-
mierz Boniecki, prezes Rolimpex. 

W stosunku do roku ubiegłego PROLINE 
zmniejszyła dystans do lidera rankingu 

– amerykańskiej marki Stanley. Oznacza to, że 
coraz większa grupa polskich konsumentów 
zna markę PROLINE i rekomenduje jej zakup 
swoim znajomym.

Rosnąca od lat rozpoznawalność marki 
PROLINE pokazuje, że restrykcyjne założe-
nia jakościowe i towarzyszące im działania 

marketingowe przynoszą zakładany skutek.  
3 lata temu w 2015 r. narzędzia ręczne PROLI-
NE zadebiutowały w zestawieniu i otrzymały 
godło Odkrycie Roku. W 2016 r. głosy respon-
dentów uplasowały PROLINE na 3. miejscu. 
W 2017 r. pozwoliły na awans na 2. W tym 
roku PROLINE utrzymał pozycję wicelidera 
i powiększył przewagę nad trzecim w zesta-
wieniu konkurentem.

Laur Konsumenta od przeszło 10 lat towa-
rzyszy polskim konsumentom, ułatwia im wy-
bór najlepszych produktów. To bez wątpienia 
jeden z najpopularniejszych w kraju sondaży 
opinii nabywców. 

Drugi rok z rzędu marka PROLINE jest najpopularniejszą polską marką narzędzi 
ręcznych w kraju – do takich wniosków można dojść analizując wyniki tegorocznego 
ogólnopolskiego, niezależnego plebiscytu Laur Konsumenta

Srebrny Laur Konsumenta 2018 
dla PROLINE



Andrzej Kaźmierczak, od 3 lat związany z branżą 
ogrodniczą, którą poznaje dzięki pracy w Firmie 
Pawłowski. Zawsze pogodny, otwarty i niezwykle 
komunikatywny, lubi jak coś się dzieje. Handlowiec 
z krwi i kości, który nie wyobraża sobie innej pracy

ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK

Poznajmy się…
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Jak wygląda Twoja ścieżka za-
wodowa, jak to się stało, że zwią-
załeś się z branżą ogrodniczą, ile 
lat już pracujesz?

Pierwsze zawodowe kroki sta-
wiałem jako pracownik przy pro-
dukcji stolarki okiennej, szybko 
jednak zrozumiałem, że nie jest to 
praca dla mnie i zweryfikowałem 
swoje plany. I tak w 2008 r. rozpo-
częła się moja przygoda z handlem. 
Był to strzał w przysłowiową dzie-
siątkę. Zaczynałem jako handlo-
wiec w firmie zaopatrującej biura 
w artykuły i urządzenia biurowe. 
Początki były bardzo ekscytujące 
i od razu wiedziałem, że jestem na 
właściwym miejscu. Poznawanie 
nowych ludzi stało się czymś, co 
dodawało mi energii, a odpowia-
danie na ich potrzeby okazało się 
nie lada wyzwaniem. Po 6 latach 
zacząłem szukać nowych perspek-
tyw rozwoju. Tak trafiłem do Firmy 
Pawłowski. Dzięki pracy tutaj połą-
czyłem swoje wrodzone kompeten-
cje: komunikatywność i otwartość 
z wiedzą oraz umiejętnościami, jakie 
nabyłem podczas dotychczasowej 
kariery zawodowej. Jako absolwent 



Technikum Leśnego w Warcinie po-
czułem, że mogę powiązać dawne 
zainteresowania z pracą. W Firmie 
Pawłowski pracuję 3 lata, mogłoby 
się wydawać, że to tylko 3 lata, ale 
dla mnie ten czas był niezwykle 
intensywny, udało mi się poznać 
branżę ogrodniczą. 

Jak ją oceniasz?
Branża ogrodnicza jest dość nie-

przewidywalna, to niesamowite, ile 
zmienia się tu co roku. Jestem pełen 
podziwu szczególnie dla polskich 
firm, które wychodzą naprzeciw po-
trzebom oraz zmieniającym się wa-
runkom pogodowym. Jednocześnie 
to bardzo ciekawa branża, w której 
cały czas coś się dzieje. Zdecydo-
wanie ogrodnictwo jest dziedziną 
na fali rozwoju, m.in. dzięki temu, 
że coraz częściej traktuje się ogród 
jako swoją wizytówkę, poszukując 
nowych produktów, zwracając uwagę 
na trendy. Kolejnym czynnikiem jest 
duża świadomość konsumenta, który 
częściej sięga po produkty wysokiej 
jakości, nie zwracając, w pierwszej ko-
lejności, uwagi na cenę. Liczba spo-
tkań, eventów, konferencji i targów 
w branży jest spora, a te wydarzenia 
ogromnie pobudzają ogrodnictwo. 
Dają także możliwość zaprezento-
wania siebie i firmy. Uważam, że to 
również świetna okazja do wymiany 
poglądów z dotychczasowymi oraz 
potencjalnymi klientami.

Co lubisz najbardziej w swojej 
pracy? 

Dla mnie największą jej zaletą 
jest to, że mogę się rozwijać i uczyć 
w bardzo szybkim tempie. Każde 
spotkanie, każda rozmowa to nowe 
wyzwanie, każdy klient jest inny, ma 
inne potrzeby i wymagania. Kraj 
przejechałem wzdłuż i wszerz kilka-
krotnie, więc podróże samochodem, 
które prywatnie bardzo lubię, to dla 

mnie pestka. (uśmiech) Tym, o czym 
nie mógłbym nie wspomnieć, jest 
oczywiście miła atmosfera w pracy. 
To bardzo ważne, aby czuć się dobrze, 
bo przecież dzięki temu otwierają 
się każde drzwi – wystarczą tylko 
chęci. Duża swoboda pozwala mi 
na wykorzystywanie swoich moż-
liwości. Dzięki temu mogę również 
znaleźć czas dla rodziny, co jest dla 
mnie szczególnie ważne. 

Co jest najważniejsze w Twojej 
codziennej pracy?

Ważne jest, aby samemu wyty-
czać sobie cele, obowiązki i dążyć 
do tego, by je realizować. Kieruję 
się tym, by moi klienci mieli moż-
liwości rozwoju dzięki współpracy 
ze mną. Stawiam przede wszystkim 
na dobrą relację – sprzedaż jest wy-
nikiem tej relacji. To dobro wspólne, 
ponieważ każda ze stron otrzymu-
je coś w zamian, kolejną cegiełkę 
w budowaniu stabilnego biznesu. 
Często jestem doradcą, wskazując 
m.in. na znaczenie odpowiedniej 
ekspozycji narzędzi w zależności 
od powierzchni placówki. Jest to 
niezwykle istotne do zwiększania 
zainteresowania danym produktem. 

Dobry sprzedawca musi być szcze-
ry i otwarty, inaczej klient mu nie 
zaufa.

Mówisz o sobie „energiczny, 
uśmiechnięty i pełen optymi-
zmu”. Jaki jest Andrzej Kaźmier-
czak prywatnie?
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To cechy, które towarzyszą mi 
na co dzień, zarówno w biurze, jak 
i poza nim. Dzięki temu łatwo na-
wiązuję kontakty i przełamuję ba-
riery. Jestem bardzo szczęśliwym 
ojcem. Wspólnie z narzeczoną Ewe-
liną wychowujemy 2,5-letniego An-
tosia. Mój syn jest dla mnie źródłem 
energii, uśmiechu i motywacji do 
aktywnego życia. Spędzanie czasu 
wolnego z najbliższymi, wspólne 
wyjazdy i wycieczki cieszą najbar-
dziej – są metodą na wykorzystanie 
wolnego czasu w 100%! Pozwalają 
mi również naładować akumula-
tory do podejmowania kolejnych 
wyzwań. 

Kwestionariusz:
W wolnej chwili najchętniej: spędzam czas z rodziną
Praca jest dla mnie: możliwością rozwoju, źródłem energii
Najbardziej lubię: wspólne wyjazdy z najbliższymi
Sprzedawca: to doradca
Branża ogrodnicza: kojarzy mi się z wiosną i pozytywną energią



Organizatorzy Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych w tym roku zaprosili 
centra ogrodnicze do włączenia się w akcję charytatywną. Event 2 maja 

odbędzie się w Centrum Ogrodniczym Agrogobex w Słubicach, placówce, która 
zdecydowała się w ramach warsztatów stworzyć ogród w domu dziecka

RWO charytatywnie
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Rodzinne Warsztaty Ogrodni-
cze to marka, która ma do-
skonałą renomę, ale co wię-

cej, realne przełożenie na prowadze-
nie efektywnego biznesu w sklepach. 
W sezonie 2018 organizatorzy zapro-
sili sklepy i centra ogrodnicze do włą-
czenia się w działalność charytatyw-
ną. Każde centrum mogło się zgłosić 
i zadeklarować konkretną sumę, któ-
ra zostanie przekazana na stworze-
nie ogrodu w domu dziecka, w domu 
pomocy społecznej lub innym wska-
zanym przez sklep miejscu. Event  
2 maja odbędzie się w Centrum 
Ogrodniczym AGROGOBEX w Słu-
bicach, które w ramach akcji charyta-
tywnej przygotuje ogród w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince. – W naszym cen-
trum odbyły się już 2 edycje Rodzin-
nych Warsztatów Ogrodniczych. To 
doskonałe spotkanie, które jest ele-
mentem promocji sklepu wśród lo-
kalnej społeczności. Klienci sami już 

nas pytają, kiedy w tym roku odbę-
dą się warsztaty. Gdy zobaczyliśmy 
informację o specjalnej akcji chary-
tatywnej od razu zdecydowaliśmy 

Dzielić się z innymi

Jarosław Sieciński
kierownik sprzedaży krajowej 

Lasland 

Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze to przede wszystkim edukacja, 
ale chcielibyśmy pozostawić więcej i na dłużej. Zależy 
nam, aby wraz z centrum ogrodniczym przynieść radość 

lokalnej społeczności. Razem możemy zrobić więcej i dać radość dzieciom. 2 maja 
organizujemy Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze w Centrum Ogrodniczym AGROGOBEX 
Słubice. Cieszę się mocno, gdyż po naszej publikacji od razu zadzwonił do mnie 
Maciej Piosik i zgłosił swój udział. Już wiemy, że sprawimy radość dzieciom w Domu 
Dziecka „Nasza Chata” w Cybince. Maciej był już w dyrekcji, omówił wstępnie nasze 
działania – wspólnie z dziećmi przygotujemy ogródek, z którego będą mogły się 
długo cieszyć. Dziękuję im z całego serca za podjęte wyzwanie. Panowie Piosikowie to 
wspaniali ludzie, którzy swoim sukcesem w biznesie potrafią się dzielić z innymi. 

się zgłosić nasz udział. Zapropono-
waliśmy stworzenie ogrodu w Pla-
cówce Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Nasza Chata” w Cybince. Przygo-
tujemy ogród tematyczny, podzielo-
ny na różne uprawy, m.in. warzywa, 
zioła, stworzymy minisad owocowy, 
postawimy tunel foliowy. Chcemy 
pokazać dzieciom różne możliwo-
ści upraw i sprawić, żeby cieszyły się 
ogrodem przez lata– mówi Maciej 
Piosik, właściciel Centrum Ogrod-
niczego AGROGOBEX w Słubicach. 

Organizatorem Rodzinnych Warsz-
tatów Ogrodniczych jest firma La-
sland, która do współpracy zapro-
siła partnerów z ubiegłego sezonu – 
firmy RAMP i Agrecol oraz nowego 
partnera – firmę Kwazar. Event pod 
patronatem „Biznesu Ogrodniczego” 
i magazynu „Garden&Trends” prowa-
dzi Witold Czuksanow. W tym roku 
po raz pierwszy organizatorzy poszli 
o krok dalej. 

Od lewej: Witold Czuksanow, dziennikarz, prowadzący RWO, Maciej Piosik, właściciel Cen-
trum Ogrodniczego AGROGOBEX i Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży krajowej Lasland

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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j.kotwicz-gilewska@warsawexpo.eu

PATRONAT HONOROWY

GŁÓWNY BRANŻOWY 
PATRONAT MEDIALNY

PATRONATY MEDIALNE

ForumKwiatowe.pl
p o r t a l  p o l s k i c h  f l o r y s t ó w

Ogrodmoj piękny´

´

PATRONATY BRANŻOWE

Federacja
Arborystów
Polskich

PODSEKRETARZ STANU
GŁOWNY KONSERWATOR 
PRZYRODY

Partner Targów

www.dni-zieleni.pl   b /GreenDaysPWE




