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S
potkanie rozpoczęło się od pre-
zentacji organizatora – firmy 
Janiak, gdzie prezes – Marcin 
Janiak podkreślił, że polski ry-
nek podlega stałej ekspansji za-

granicznych firm, a to przecież polskie 
przedsiębiorstwa są podstawą naszej 
gospodarki, dlatego polski patriota po-
winien kupować polskie produkty, aby 
wspierać lokalne rynki. Firma Janiak 
dostarcza swoim klientom komplekso-
we rozwiązania w rolnictwie, ogrod-
nictwie oraz sadownictwie. Gromadzi 
potencjał wiedzy oraz doświadczenia, 
aby służyć fachowym doradztwem dla 
klientów. Przeszła dość długą drogę 
od lokalnej hurtowni dostarczającej 
środki do produkcji rolno-ogrodniczej 
i dziś można ją określić mianem zaufa-
nego partnera w kompleksowej obsłu-
dze rolnictwa i specjalistę w zakresie 
doradztwa w ochronie upraw. 

Oferta dla producentów warzyw
Tomasz Gajdowicz przedstawiciel 

– z Grupy Azoty informował o nawoże-
niu upraw rolnych w oparciu o produkt 
RSM. Jest to wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie wodnego 
roztworu saletrzano-mocznikowego. 
Zawiera nieszkodliwy dla środowiska 
inhibitor korozji. Roztwór produkowa-
ny jest w trzech rodzajach, różniących 
się zawartością azotu (28% N, 30% N, 
32% N) dostosowanych do różnych 
temperatur  transportu  i przechowy-
wania. RSM może być stosowany na 
wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia 
upraw rolniczych oraz warzywniczych.

Marek Zieliński z firmy Syngenta 
zaprezentował ofertę odmian warzyw 
gruntowych. Spośród odmian kalafio-

rów do zbioru jesienią prelegent po-
lecał m.in. odmiany Gohan F1 (85–90 
dni wegetacji), Cabral F1 (80–85 dni 
wegetacji) oraz David F1 (80–85 dni 
wegetacji). Wyróżniają się one wysoką 
jakością róż i dają ceniony surowiec 
głównie dla przetwórstwa. Natomiast 
do zbioru letniego Lecanu F1 (75–80 
dni wegetacji) polecana zarówno na 
„świeży rynek”, jak i do przetwórstwa 
oraz Almagro F1 (80–85 dni wegetacji) 
– mieszańca o dużej tolerancji na nie-
stabilne warunki uprawy, który spraw-
dził się jako uzupełnienie odmiany 
Lecanu F1. Prezentując odmiany wa-
rzyw kapustnych z firmy Syngenta 
nie mogło zabraknąć brokułów. Pre-
legent zachęcał do uprawy odmiany 
– Batory F1  (80–85 dni wegetacji) 
znajdującej zastosowanie i na rynku 
warzyw świeżych i w przetwórstwie. 
Polecał również odmianę Monrello F1 
(85–95 dni wegetacji) stanowiącej do-
bre uzupełnienie odmian Monaco F1 

oraz Batory F1. Jako propozycję bro-
kuła na świeży rynek Marek Zieliński 
podkreślał, kompaktowy kształt róż 
odmiany Besty F1 (65–70 dni wege-
tacji). Reprezentant firmy Syngenta 
przedstawił również 3 odmiany cebuli 
w typie Rijnsburger – średnio wczesną 
Medaillon F1 z mocnym systemem 
korzeniowym oraz średnio wczesną 
Vision F1 tworzącą duże cebule nada-
jące się do przechowywania, a także 
średnio późną Progression F1 spraw-
dzającą się na różnych typach gleb.

O tym jaki jest wpływ wapnowania 
na procesy zachodzące w glebie oraz 

jego znaczenie w rozwoju i plonowa-
niu roślin informował reprezentant 
firmy Polcalc dr inż. Piotr Mirosław 
Szulc – producenta nawozów wap-
niowych Polcalc. Wyjaśniał on, że 
podstawowym i najważniejszym ce-
lem wapnowania jest obniżanie za-
kwaszenia gleby, czyli tak zwanego 
pH gleby. Prelegent podkreślał,  że 
prawidłowa struktura gleby to druga 
bardzo ważna korzyść jaką przynosi 
wapnowanie. Warto wiedzieć, że wap-
nowanie zobojętnia kwasy pochodze-
nia chemicznego powodując zahamo-
wanie ich przenikania do produktów 
rolnych. Większość chemikaliów pod 
wpływem kontaktu z wapniem zostaje 
zobojętniona. Łatwo sobie wyobrazić, 
jak wielkie znaczenie ma to dla jako-
ści produktów rolnych, szczególnie 
tych,  których  odbiorcy  wymagają 
zapewnienia wysokich parametrów.
Doktorantka Lidia Gunerka – ab-

solwentka  SGGW  w  Warszawie 

Ogrodniczo-Rolnicze 
spotkanie w Grudziądzu
Pod koniec listopada ub.r. firma Janiak z Russowa k. Kalisza zorganizowała 
dla swoich klientów szkoleniowe spotkanie w Grudziądzu, podczas którego 
zaprezentowano ofertę środków do produkcji zarówno dla producentów 
warzyw polowych, jak i pod osłonami.

Reprezentanci firmy Janiak (od lewej): Adrian Juda, Angelika Pękala, 
Marcin Janiak, Tomasz Walas, Paulina Walas oraz Karol Stacherzak.
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GDAŃSK  Środki ochrony roślin

 Nawozy

 Nasiona warzyw, 
materiał siewny

 Folie, włókniny

 Nawadnianie

 Wełna mineralna, 
podłoża organiczne

i wiele innych…

Firma Janiak
Russów 1a, 62-817 Żelazków
woj. wielkopolskie
tel. 62 75 100 64 lub 694 344 366

www.sklep.janiak-janiak.pl  www.janiak-janiak.pl

RussówRussów

Polub nas na 

REKLAMA

przedstawiła ciekawy wykład na te-
mat opłacalności produkcji warzyw 
gruntowych w Polsce i wybranych 
krajach UE.

Oferta „szklarniowa”
W części spotkania skierowanej 

głównie dla producentów warzyw pod 
osłonami Marek Sowa reprezentujący 
firmę Syngenta informował o odmia-
nach pomidorów szklarniowych pole-
canych na nowy sezon. Przedstawiciel 
firmy Saint-Gobain Cultilene – Woj-
ciech Juńczyk mówił o warunkach, 
jakie powinno się zapewnić w strefie 
korzeniowej, aby zapewnić dobry, sta-

bilny rozwój roślin. Wyjaśniał spo-
soby nawilżania mat, pomiaru oraz 
możliwości kontrolowania wzrostu 
i rozwoju roślin przez regulowanie 
parametrów podłoża.

Piotr Pawlak z firmy Arysta Life-
Science przedstawił nowości w środ-

kach ochrony roślin oraz biostymula-
torach. Zachęcał do stosowania Goteo 
–  nawozu,  który  poprawia  rozwój 
systemu korzeniowego, przyspiesza 
wznowienie wzrostu po posadzeniu 
i regenerację systemu korzeniowego 
po  zaistnieniu  niekorzystnych wa-
runków. Zwrócił tez uwagę na przę-
dziorkobójczy  preparat  Floramite. 
Jest to środek w formie koncentratu 
stężonej zawiesiny do rozcieńczania 
wodą, o działaniu kontaktowym, prze-
znaczony do zwalczania przędziorka 
chmielowca w uprawie ogórka oraz 
róży i chryzantemy uprawianych pod 
osłonami. Firma ta jest producentem 

naturalnych środków ochrony roślin 
przeznaczonych głównie do upraw 
rolniczych, sadowniczych oraz wa-
rzyw i roślin ozdobnych. Komplekso-
wą ochronę upraw gwarantują prawa 
własności do ponad 200 substancji 
biologiczne aktywnych. 

Ponadto podczas spotkania w Gru-
dziądzu swoją ofertę przedstawił Piotr 
Nowak z firmy Gal-Nox – oferującej 
produkty myjące, myjąco-dezynfek-
cyjne oraz dezynfekcyjne znajdujące 
zastosowanie m.in. w ogrodnictwie do 
odkażania szklarni.
Podsumowaniem prezentacji do-

tyczącej  oferty  dla  producentów 
„szklarniowych”  było wystąpienie 
Grupy Producentów Vegex. Firma 
w ciągu kilku lat wyrosła na jednego 
z największych eksporterów pomi-
dorów z Polski do Wielkiej Brytanii. 
Dynamicznie rozwijali się również 
na  innych  rynkach,  dzięki  czemu 

pomidory trafiają do konsumentów 
ze: Skandynawii, Włoch, Rumunii, 
Rosji,  Holandii  i  Grecji.  Ponadto 
Grupa Producentów Vegex współ-
pracuje ze znanymi i cenionymi part-
nerami na rynku krajowym i zagra- 
nicznym.

Uczestnicy szkole-
nia w Grudziądzu. 

Zdjęcia: firmowe


