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STOISKO E-46

4orchard Sp. z o.o.
ul. Kielniki 2e, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie,
Polska
4orchard@4orchard.com
www.4orchard.com
tel.: +48 606291914, +48 606291910
4ORCHARD to firma szkółkarska powstała z połączenia produkcji i doświadczenia
3 rodzin szkółkarskich: Rodziny Buła, Żabka oraz van Diepen. Firma pracuje na ponad 70
hektarach gruntów zlokalizowanych w centralnej Polsce. Szkółka prowadzi produkcję 2 letnich
licencjonowanych drzewek owocowych typu KNIP, drzewek owocowych 1-rocznych, krzewów
owocowych, szczepionych krzewów owocowych form piennych, podkładek wegetatywnych
dla drzew owocowych, oraz róż.
Rośliny 4orchard podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa. Drzewka owocowe oraz krzewy produkowane są w statusie
zdrowotnościowym VF – Virus Free.
Oferta 4orchard dedykowana jest sadownikom, plantatorom owoców miękkich,
eksporterom, firmom prowadzącym sprzedaż hurtową i detaliczną.

STOISKO E-63
ACM AGROCENTRUM
Przedsiębiorstwo Handlowe
www.agrocentrum.com.pl
25-420 Kielce, ul. Domaszowska 143B
Tel. +48 368 11 00, 41 368 11 01, 41 368 11 27, 41 344 16 46
fax +48 (0) 41 369 12 62
e-mail: handlowy@agrocentrum.com.pl
ACM Agrocentrum prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną. Oferta obejmuje dystrybucje:
- Środki ochrony roślin (dystrybucja: ARYSTA, BAYER, CIECH Sarzyna, SYNTHOS AGRO,
NUFARM, SUMI AGRO, HELM, INNVIGO)
- Nawozy rolnicze i ogrodnicze (YARA, Grupa INCO, ICL, INTERMAG, EKOPLON, ADOB, FOSFAN,
SIARKOPOL, EKODARPOL)
- Nasiona profesjonale i hobby - polskie i zagraniczne
- Nasiona rolnicze (DEKALB, Małopolska Hodowla Roślin, SAADBAU)
i sadzeniaki SOLANA
- Cebule kwiatowe (polskie i holenderskie)
- Kwiaty doniczkowe (holenderskie)
- Folie budowlane i ogrodnicze (MARMA), włókniny (AGRIMPEX)
- Narzędzia (FISKARS, BIG, Pawłowski, GARDENA, WOLF-Grten, Floraland, Cellfast)
- Sprzęt ogrodniczy (STIHL, OLEOMAC), opryskiwacze (KWAZAR, MAROLEX)
- Materiał szkółkarski
- Ziemie i torfy (Greenyard d.Hollas, KIK Krajewscy, Lasland, Evergreen Garden d.Substral, HN
Hartman)
- IMPORT (Polytanol, Aeroxon, szklarnie ogrodowe)
Hurtownie i sklepy ACM Agrocentrum:
Kielce, ul. Domaszowska 143B (hurtownia), tel. 41 368-11-00, fax 41 369 12 62
Kielce, ul. Paderewskiego 38, tel. 41 368-40-39
Kielce, ul. Sandomierska 207, tel. 41 342-55-83
Kielce, ul. Żeromskiego 17, tel. 41 361-73-33
Kozłów 256 k. Książa Wielkiego, tel. 41 384-10-29
Miechów, ul. Kilińskiego 3, tel. 41 383-15-57
Miechów, ul. Topolowa 3, (hurtownia) tel. 41 383-11-58
Miechów, ul. Topolowa 3, (sklep) tel. 41 383-15-34
Kazimierza Wielka, ul. Przemysłowa 18, tel. 41 352-42-99

STOISKO E-31

ACS Q-System Sp. z o.o.
Nowa Iwiczna ul. Graniczna 21/3
05-500 Piaseczno (k./Warszawy)
tel. +48 606 331 221
tel. +48 602 133 141
tel. +48 603 280 610
www.acs-rolnik.pl
kontakt@acs-rolnik.pl
ACS Q-System Sp. z o.o. reprezentuje w Polsce doskonałą markę opryskiwaczy ZUPAN, dla
których obecnie również poszukujemy dealerów –> film na www.zupan.info.pl, to najwyższej
jakości opryskiwacze w Europie ze skuteczną bezkontaktową elektrostatyką i nastawnymi
deflektorami. Reprezentujemy również producenta elektrycznych platform ATI PICCOLO do
zbioru owoców. Posiadamy w ofercie także bijakowy rozdrabniacz biomasy BRB oraz
doskonałe technicznie i trwałe kosiarki bijakowe TEHNOS, które nie tylko koszą ale też radzą
sobie z każdą grubością gałęzi w sadzie, o czym czytaj na: www.acs-rolnik.pl.

STOISKO E-86

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe
ADOB Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Kołodzieja 11
61-070 Poznań, PL
tel: 61 650 31 66, fax: 61 650 31 67
office@adob.com.pl
www.adob.com.pl
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB® jest wiodącym w Polsce i na świecie
producentem szerokiej

gamy nawozów specjalistycznych. Produkty firmy znajdują

zastosowanie w uprawach sadowniczych, warzywniczych oraz rolniczych. Nawozy
ADOB® spełniają najwyższe kryteria jakościowe a procesy produkcji oparte są na unikalnych,
opatentowanych rozwiązaniach technologicznych. Portfolio firmy dedykowane do segmentu
ogrodniczego obejmuje zarówno nawozy makro jak i mikroskładnikowe reprezentowane przez
marki takie jak: ADOB® ProFit+mikro, biodegradowalne chelaty ADOB® IDHA (Ca, Cu, Fe, Mn,
Zn), chelaty ADOB® EDTA (Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn) oraz chelaty ADOB® DTPA (Fe, Mn).
Produkty te znajdują zastosowanie w nawożeniu dolistnym, fertygacji oraz hydroponice.
Skuteczność nawozów poparta jest badaniami laboratoryjnymi i polowymi.

STOISKO E-14

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel.: 800 38 00 84
fax.: 22 318 53 30
www.arimr.gov.pl
info@arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) od 1994 r. wspiera działania służące
rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. W pierwszym okresie funkcjonowania udzielała
wsparcia głównie ze środków krajowych w postaci dopłat do oprocentowania kredytów
inwestycyjnych oraz obrotowych. Po wejściu Polski do UE wzrosła zarówno skala udzielanej
pomocy, jak i zwiększyła się liczba dostępnych instrumentów wsparcia. Kluczowym zadaniem
ARiMR jest wypłata środków z tytułu płatności bezpośrednich oraz programów unijnych
przeznaczonych na rozwój polskiej wsi.

Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel.: 800 38 00 84
fax.: 22 318 53 30

www.arimr.gov.pl
info@arimr.gov.pl
The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) has been supporting
actions aimed at development of agriculture and rural areas since 1994. When it first began its
operation, its aid mainly came from national funds, in the form of contributions to interest
rates of investment and capital loans. After Poland’s accession to the EU, the scale of the aid
increased, as well as the number of available instruments of support. Then, the ARMA’s key
task focused on payment of measures under direct payments and EU programmes for
development of Polish rural areas.

STOISKO E-75
AGRO-LELIWA Mariusz Bundz
39-400 Tarnobrzeg
Ul. Sienkiewicza 145
www.agro-leliwa.pl
biuro@agro-leliwa.pl
tel.: 535 76 12 23

Firma AGRO-LELIWA jest dostawcą maszyn używanych w sadownictwie :
- PERFECT – nowe sortownice do jabłek
- Rinieri - kosiarki, rozdrabniacze do gałęzi, sekatory
- N. BLOSI -sadownicze platformy samobieżne
- FA.MA -listwy i piły do mechanicznego cięcia drzew
- Vaschieri - sadownicze rozrzutniki nawozów organicznych
- BURG - roboty do rozładunku wodnego jabłek, woskownice do jabłek, pakowaczki owoców w
woreczki
- BAOLI – wózki widłowe spalinowe i elektryczne
- Stoły pakerskie AGRO LELIWA
- Serwis sortownic do jabłek
- Service Provider systemu jakości SmartFreshTM.

STOISKO E-39
AGRO ADVICE Jakub Wilk
ul. Słowackiego 106/77,
97-300 Piotrków Tryb.
TEL. 607-96-44-88
Laboratorium:
ul. Pierwszego Maja 21,
97-300 Piotrków Tryb.
Biuro:
Strzelce 7
26-341 Mniszków
TEL. 44 777 50 20






doradztwo w zakresie systemów jakości i w rolnictwie,
doradztwo w zakresie systemów jakości w przemyśle spożywczym,
produkty higieniczne, wykrywalne, preparaty dla przemysłu spożywczego i rolnictwa,
szkolenia z zakresu BHP i HACCP,
badania wody i żywności.

Firma Agro Advice od początku swojej działalności tj. 2007 roku specjalizuje się
w świadczeniu usług doradczych z zakresu systemów jakości i bezpieczeństwa żywności.
Pomagaliśmy przygotować do certyfikacji kilkaset gospodarstw oraz zakładów z sektora
przemysłu spożywczego i nie tylko. Wszystkie wdrożenia zakończyły się uzyskaniem
certyfikatu na wysokim poziomie. Wdrażaliśmy takie standardy jak: GMP, GHP, DS. 3027,
ISO9001, ISO 22000, BRC Food, BRC IoP, IFS Food, IFS Broker, Tesco Standard, Produkcja
Ekologiczna w magazynowaniu, pakowaniu i przetwarzaniu żywności, GLOBALG.A.P.,
Integrowana Produkcja, Produkcja Ekologiczna i Tesco Nurture w produkcji pierwotnej oraz
GMP+ w przetwarzaniu i dystrybucji pasz.
Oferujemy również usługi z zakresu badań wody, badania higieny zakładów. Badania
wykonujemy we własnym zlokalizowanym w Piotrkowie Trybunalskim laboratorium.

Współpracujemy również z innymi laboratoriami by zapewnić pełną ofertę badań wymaganą
przez sektor spożywczy i rolnictwo.
Dopełnieniem naszej oferty są środki do mycia i dezynfekcji, środki do zwalczania
szkodników, sprzęt do sprzątania i inne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo
produkowanej żywności.

STOISKO E-45

Agro Smart Lab sp. z o.o.
Niegardów 26, 32-104 Koniusza
www. agrosmartlab.com
info@agrosmartlab.com

Agro Smart Lab jest centrum badawczo-wdrożeniowym, łączącym nowe technologie
z wiedzą i doświadczeniem ekspertów z branży rolniczej.
Poszukujemy i wdrażamy nowe rozwiązania, które poprawiają jakość i bezpieczeństwo
produktów rolnych w całym łańcuchu dostaw - począwszy od pola aż po talerz.
Współpracujemy z jednostkami badawczymi w Polsce i za granicą. Współpracujemy ze
startupami pracującymi nad tworzeniem nowych technologii.

STOISKO E-74
Agrofim Poland Sp. z o.o.
ul. Rybickiego 10, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 66
netafimsk@netafim.pl
www.agrofim.pl
AGROFIM POLAND istnieje na polskim rynku od ponad dwudziestu lat.
W sektorze ogrodniczym, sadowniczym i rolniczym AGROFIM proponuje nowoczesne
rozwiązania, innowacyjne technologie i pełen zakres usług na życzenie klienta.
AGROFIM oferuje rozwiązania, które pomagają naszym klientom uzyskać lepszą jakość upraw i
wyższe plony, niższym kosztem.
Zrealizowaliśmy inwestycje w największych Gospodarstwach Ogrodniczych, Instytutach
prowadzących działalność badawczą jak również na Uniwersytetach Ogrodniczych
i Przyrodniczych. Zapraszamy do współpracy.
AGROFIM POLAND exists on the Polish market for over twenty years.
In the horticultural, fruit and agricultural sectors, AGROFIM offers modern solutions,
innovative technologies and a full range of services at the customer's request.
AGROFIM offers solutions that help our customers achieve better crop quality and higher
yields at a lower cost.
We have completed investments in the largest Horticultural Farms, Institutes conducting
research as well as Horticultural and Natural Sciences. We invite you to cooperation.

STOISKO E-38
AgroJet-konsulting
Ul. Pustułeczki 22A, 02-811 Warszawa, POLSKA
Tel.: 022 648-97-42, 501 26 20 20
agrojet@agrojet.pl
www.agrojet.pl

AGROJET-KONSULTING:


pomoc w modernizacji opryskiwaczy na precyzyjne sterowanie dawką cieczy w oparciu
o wskazania z przepływomierza i czujnika ciśnienia firmy TeeJet,



dystrybucja produktów mokrych i elektroniki TeeJet Technologies,



dystrybucja

katalizatorów

cieczy

opryskowej

i komponentów rewitalizujących glebę i rośliny w okresie stresu.

firmy

Plocher

STOISKO E-94
AGROLA Zakład Handlowo – Produkcyjny, Zdzisław Niegowski
Płatkownica 84, 07-140 Sadowne
Tel: (+48) 25 676 01 31, 25 676 01 31
Tel. kom. 606 936 583, 502 216 619
e-mil: info@agrola.com.pl
www.agrola.com.pl

AGROLA jest producentem najwyższej jakości: opryskiwaczy sadowniczych i polowych,
wózków sadowniczych, belek herbicydowych i wałów przegubowo-teleskopowych. Oferta
opryskiwaczy sadowniczych obejmuje modele ze zbiornikami od 200 do 2000 litrów, do
wyboru z przystawkami wentylatorowymi tradycyjnymi, przystawkami z kierowanym
strumieniem powietrza i przystawkami kolumnowymi z „odwrotnym ciągiem powietrza”.
Gama opryskiwaczy polowych obejmuje opryskiwacze ze zbiornikami od 400 do 3000 litrów
z belkami polowymi o szerokości roboczej od 10 do 21 metrów.

STOISKO E-1

AMG Sp. z o.o.
ul. Tomaszowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka
www.landini.info.pl

Firma AMG SP. z o.o. jest importerem ciągników marki Landini, marki bardzo dobrze znanej na
rynku sadowniczym. Oferta specjalistycznych ciągników zaczyna się od 23 KM aż do 120 KM .
Jest także importerem ładowarek THALER oraz dealerem maszyn BOBCAT Zapraszamy.
www.landini.info.pl ul.Tomaszowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka.

STOISKO E-45
Amplus sp. z o.o.
Niegardów 26, 32-104 Koniusza
www.amplusfoods.com

Amplus jest jedną z największych w Polsce firm produkcyjno-dystrybucyjnych w branży
świeżych warzyw i owoców. Dostarczamy owoce i warzywa do kilkunastu sieci handlowych
w Polsce i za granicą. Amplus to ponad 1600 producentów z całego świata, bogate zaplecze
logistyczne, technologiczne i magazynowe oraz około 1000 dostaw miesięcznie.
Spółka Amplus wraz ze spółką powiązaną – Grupą Producentów Amplus Sp. z o.o. –
dysponują powierzchnią liczącą około 40 000 m2, w tym 28 000 m2 w obiekcie Prandocin, oraz
12 000 m2 w macierzystym, modernizowanym i nieodstającym jakością od europejskich
standardów obiekcie Niegardów.
W

skład

infrastruktury

firmy

wchodzi

najnowocześniejsza

w

Polsce

i

jedna

z najnowocześniejszych w Europie, spełniająca najwyższe standardy oraz nagrodzona nagrodą
Inwestycja Roku Małych I Średnich Przedsiębiorstw, baza przechowalniczo – chłodnicza
w Prandocinie-Iłach. Amplus aktywnie uczestniczy w kształtowaniu branży owocowo–
warzywnej w Polsce. Dzięki solidnym fundamentom oraz świadomości trendów i możliwości
rozwoju śmiało patrzymy w przyszłość.

STOISKO E-83

AR CHMIELEWSKI
KLECZANÓW 153A
27-641 OBRAZÓW
TEL.: 605843853; 156000006
www.df.archmielewski.pl
Firma P.P.H.U. A.R. CHMIELEWSKI S.J. od 20 lat na rynku świętokrzyskim, lubelskim,
podkarpackim i mazowieckim.
Autoryzowany diler marki Deutz-Fahr.
Sprzedawca maszyn rolniczych i sadowniczych: Unia Machines, Maschio-Gaspardo, Orsi Group
Polska, Mammut, Metal-Fach, Jagoda, Weremczuk, MCMS Warka, Królik.
Producent paletowych wózków sadowniczych i obciążników ciągnikowych pod indywidualne
zamówienie Klienta.
AR CHMIELEWSKI to również autoryzowany stacjonarny i mobilny serwis fabryczny ciągników
i maszyn.
Sieć sklepów rolniczo-technicznych, sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do produkcji
rolnej, wyposażenie DOM & OGRÓD.
Naszym Klientom od najbliższej wiosny proponujemy WYPOŻYCZALNIĘ/WYNAJEM: urządzeń
ogrodowych, maszyn, ciągników.
Wyspecjalizowany personel i doświadczeni doradcy handlowi, FINANSOWANIE w formach
wymaganych przez Klienta, DORADZTWO WNIOSKOWE, programy UE i obsługa księgowa.
Odziały handlowe: Klaczanów koło Sandomierza; Gózd koło Zwolenia; Rajec Szlachecki koło
Radomia; Sanok; Tuczempy koło Jarosławia; Ożarów.
AR CHMIELEWSKI – TWÓJ DOSTAWCA TECHNOLOGII.
www.df.archmielewski.pl

STOISKO E-21
ARNO Szkółkarstwo-Sadownicze
Lewiczyn 77a, 05-622 Belsk Duży
woj. mazowieckie
tel. 48 661 17 79
tel. kom. 603 795 994, 607 693 777
szkolka@arno.agro.pl www.arno.agro.pl

PRODUKUJEMY DRZEWA OWOCOWE: jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy
PODKŁADKI WEGETATYWNE DLA: jabłoni, grusz i czereśni
PODKŁADKI GENERATYWNE: ’Wangenheima S’, Antypka
SADZONKI MALIN: ’Polonez’®, ’Polka’®, ’Poemat’®, ’Radziejowa’®, ’Sokolica’® i inne
SADZONKI BORÓWKI
Jesteśmy właścicielami odmian: ’Szampion Arno’®, ’Braeburn Arno’®, ’Natali Gala’®,
’Rubinstar’®, ’Arnika’®, ’Chopin’®, ’Delela’®, ’Idaredest’®
Posiadamy indywidualne licencje: ’Gala Schniga® Schnico(S)’, ’Roat (S) King Red Delicious®’,
Ligol Red®
Sublicencje: ’Golden Delicious Reinders’®, ‘Gala Must®’.

STOISKO E-58

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
Ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa
telefon: + 48 22 866-41-80
fax: + 48 22 866-41-90
e-mail: info@arysta.pl

Arysta LifeScience to jedyny na rynku dostawca wszystkich kategorii produktów do ochrony,
poprawy jakości i plonowania roślin. W ofercie Arysta LifeScience Polska znajduje się ponad
60 preparatów, które tworzą kompletny i wzajemnie uzupełniający się asortyment
tradycyjnych środków ochrony roślin: herbicydów, fungicydów i insektycydów, zapraw
nasiennych oraz biologicznych środków ochrony, biostymulatorów i adiuwantów.

Arysta LifeScience provides modern, progressive solutions for sustained crop production. We
develop and market a unique portfolio of seed treatment, crop protection and biosolutions
products optimized for both specialty and arable crops. Arysta LifeScience aspires to be known
and respected as a company that sets new standards in crop production by applying
bioscience in agriculture.

STOISKO E-27

Basf Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
22 570 99 90
www.agro.basf.pl

Firma BASF Polska to wiodący producent środków ochrony roślin na świecie. W sezonie 2019
oferujemy kompletną ochronę upraw sadowniczych, bazującą na następujących produktach:
Delan® 700 WG, Delan® Pro, Faban® 500 SC, Sercadis®, Bellis® 38 WG, Mythos® 300 SC,
Polyram® 70 WG, Signum®33 WG, Regalis® Plus 10 WG, Discus® 500 WG. Producentom
warzyw polecamy: Signum®33 WG, Acrobat®MZ 69 WG, Cabrio®Duo 112 EC, Basagran®480
SL, Bi® 58 Top 400 EC, Polyram® 70 WG, Stomp® Aqua 455 CS, oraz nowości w warzywach Wing®P 462,5 EC i Focus® Ultra 100 EC oraz Dagonis®.

STOISKO E-72

Bejo Zaden Poland Sp. z o.o.
Konotopa ul. Rajdowa 40
05-850 Ożarów Mazowiecki

Bejo jest wiodącą firmą w hodowli, produkcji i sprzedaży nasion warzyw gruntowych. Nasz
asortyment obejmuje ponad 1200 odmian spośród 50 gatunków. Bejo jest międzynarodową
firmą rodzinną oferującą pełen asortyment warzyw na wszystkie rynki we wszystkich strefach
klimatycznych. Produkty Bejo trafiają do ponad 100 krajów dzięki globalnej sieci firm Bejo
i dedykowanych dystrybutorów. Praca ponad 1700 pracowników zapewnia jak najlepszą
jakość obsługi i nasion. Wspólnie z klientami i partnerami Bejo intensywnie bada możliwości
rynkowe, aby opracować najlepsze odmiany z których uzyskuje się zdrowe, pełne smaku plony
o wyrównanym wzroście.

STOISKO E-44

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
Al. Krakowska 80a
05-552 Stefanowo
Tel. 22 727 84 97
Fax 22 736 28 99
e-mail: berling@berling.pl
www.berling.pl

Grupa BERLING zapewnia doradztwo i fachową pomoc techniczną, w tym dobór urządzeń
i komponentów, projekty instalacji chłodniczych lub ich części składowych oraz szybką
realizację dzięki jednemu z największych zapleczy magazynowych w Europie. Posiada
rozbudowaną sieć serwisową na terenie całego kraju.
W skład Grupy BERLING wchodzi Arkton Sp. z o.o. - producent boosterów, technologicznych
schładzaczy

cieczy,

zespołów

sprężarkowych,

agregatów

chłodniczych

wyspecjalizowanych urządzeń chłodniczych z 28-letnim doświadczeniem.

i

innych

STOISKO E-21

BIO-GEN
ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów
tel.: +48 77 445 59 04
tel.: +48 77 445 59 03
email: biogen@bio-gen.pl
https://www.bio-gen.pl

STOISKO E-41
Biopharmacotech Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Gruszowa 47, 42-215 Częstochowa, Polska
tel. 34 366 54 49

Biopharmacotech zajmuje się wytwarzaniem innowacyjnych produktów: BIOSTYMULATORÓW
wzrostu roślin. Produkty wytwarzane są przy zastosowaniu zaawansowanych technologii.
Zawarte w BIOSTYMULATORACH firmy Biopharmacotech biologicznie aktywne WOLNE
AMINOKWASY L- uzyskuje się w procesie hydrolizy enzymatycznej.
Produkty zwiększają plon oraz powodują jego:
- wyrównanie,
- zwiększają liczbę łuszczyn,
- wzmagają rozwój systemu korzeniowego,
- polepszają wykorzystanie składników pokarmowych z pożywek nawozowych,
- wspomagają regenerację po okresach stresowych.
Przebadane w polskich warunkach klimatycznych.
Biopharmacotech is a manufacturer of innovative products: plant growth biostimulators. The
products are manufactured by using of advanced technology. Biologically active free amino
acids
L- included in biostimulators of Biopharmacotech are obtained in the process of enzymatic
hydrolysis.
Products increase yield and cause its
- equalization,
- increase the number of pods,
- enhance root development,
- improve the utilization of nutrients from fertilizer nutrients,
- enhance recovery after periods of stress.
Products were tested under Polish climatic conditions.

STOISKO E-19
BONITA sp. z o.o. sp. k.
Stary Rynek 76/3
61-772 Poznań
tel.: 61 852 32 84
fax: 61 853 18 02
e-mail: office@bonita.net.pl
http://www.bonita.net.pl

Firma BONITA jest importerem i dystrybutorem:







systemów nawadniających firm HUNTER i RAIN BIRD dla ogrodów, parków, terenów zieleni,
obiektów sportowo-rekreacyjnych, rolnictwa i leśnictwa,
taśmy kroplującej firmy RIVULIS
nieelektrycznych dozowników DOSATRON
membran EPDM Firestone PondGard™.
aeratorów (fontann) do napowietrzania zbiorników wodnych firmy OTTERBINE
dysz fontannowych firmy AQUASCAPE ENGINEERS.

Zapraszamy do współpracy.

STOISKO E-18
Brinkman Polska Sp. z o. o.
Warszawa-Bronisze WRSRH
Wiata Kwiatowa, boks 53
Bronisze, ul. Poznańska 98
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.
22 721 15 09, 22 721 58 04
e-mail: warszawa@royalbrinkman.pl
ul. Katowicka 38
43-100 Tychy
tel.
32 326 20 60
tychy@royalbrinkman.pl
ul. Ostrowska 452
61-324 Poznań
tel.
61 872 61 51
e-mail: poznan@royalbrinkman.pl
www.royalbrinkman.pl
Oferujemy: kompletną ofertę produktów do higieny i dezynfekcji, produkty potrzebne
w integrowanej ochronie roślin: pożyteczne owady, nicienie, trzmiele Agrobio, preparaty
wspomagające, środki chemiczne, tablice i taśmy sygnalizacyjne, nawozy, w tym wysokiej
klasy

mikroelementy,

urządzenia

i

maszyny

wspomagające

produkcję

ogrodniczą

(zamgławiacze pulsFOG, opryskiwacze, energooszczędny osuszacz powietrza DryGair).

STOISKO E-54

BURY Maszyny Rolnicze- Wojciech Bury
Woźniaków 4B
99-300 Kutno
tel. +48 (24) 254 20 48
tel./fax +48 (24) 253 36 32
office@bury.com.pl
www.bury.com.pl

BURY Maszyny Rolnicze

to Firma zajmująca się produkcją opryskiwaczy polowych

i sadowniczych (o pojemności od 400 do 6000 litrów - zawieszanych, zaczepianych
i samojezdnych) oraz tradycyjnych i kompaktowych bron talerzowych o szerokości roboczej
od 1,70 do 8 metrów. Maszyny firmy Bury to tradycja, pasja i zaufanie.

STOISKO E-33
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 do 38
fax 22 729 72 91
www.cdr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z oddziałami w Krakowie, Poznaniu, Radomiu
i Warszawie stanowi wraz z ośrodkami doradztwa rolniczego, publiczny system doradztwa
rolniczego w Polsce.
Głównym zadaniem Centrum jest doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej,
nauczycieli szkół rolniczych, promocja osiągnięć naukowych wspierających rozwój rolnictwa
i obszarów wiejskich. Koordynujemy funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich. Koordynujemy działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego.
W ramach prowadzonego w Radomiu Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego
Przetwórstwa szkolimy rolników, doradców i przedsiębiorców na temat przetwórstwa
żywności w gospodarstwach rolnych i rolniczego handlu detalicznego.
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszym stoisku. Serdecznie zapraszamy.

STOISKO E-5

Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej
24-100 Puławy, Skowieszyńska 21
www.negoce.org
www.regionpulawski.pl
tel. +48 666 048 421,
fax +48 81 478 5005

Oferujemy bezpośrednie kontakty do kontrahentów poprzez Międzynarodowy System
Transferu
Technologii, Maszyn i Produktów / MSTTMP - NEGOCE.org
Portal ten dociera do kontrahentów nie tylko poprzez globalny Internet. Posiadamy sieci
przedstawicieli, partnerów i kontrahentów w wielu krajach świata, zaznaczonych poniżej,
którzy działając w systemie MSTTMP, w oparciu o nasz portal, rozpowszechniają informacje
o zamieszczonych w nim ofertach na terenie własnego kraju, zbierając jednocześnie
zamówienia na określone linie technologiczne, maszyny, urządzenia czy produkty.

We offer direct contacts to contractors through the International Transfer System
Technologii, Maszyn i Produktów / MSTTMP - NEGOCE.org
This portal reaches contractors not only through the global Internet. We have a network of
representatives, partners and contractors in many countries around the world who, operating
in the MSTTMP system, disseminate information about the offers placed on it in their own
country, collecting orders for specific technological lines, machines, devices or products.

STOISKO E-43

COMPO EXPERT Polska sp. z o.o
Aleje Solidarności 46, 61-696 Poznań
tel. +48 61 628 65 31 fax: +48 61 628 65 30
www: www.compo-expert.pl

COMPO EXPERT posiada w ofercie:
Specjalistyczne, bezchlorkowe, mineralne nawozy NPK: Blaukorn®
Nawozy z inhibitorem nitryfikacji DMPP: NovaTec®
Nawozy o spowolnionym działaniu zawierające Isodur (IBDU): Floranid®
Częściowo otoczkowane nawozy o spowolnionym działaniu: DuraTec®
Otoczkowane nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników: Basacote®
Nawozy rozpuszczalne: Basfoliar® SP, NovaTec® solub
Nawozy płynne, na przykład Basfoliar® i Vitanica®
Stałe nawozy dolistne: Nutrimix® i Nutribor®

STOISKO E-56
DITTA-SERIA
Żdżary 75a
26-420 Nowe Miasto n/Pilicą
48 674 4171
www.dittaseria.pl
dittaseria@dittaseria.pl
DITTA-SERIA – plac wystawowy
Ścieki 138
96-200 Rawa Mazowiecka
508 091 997
www.dieci.pl
dieci@dieci.pl

DITTA SERIA jest Polską firmą działającą dynamicznie od 1992 roku. Jesteśmy czołowym
producentem hal inwentarskich, magazynowych, garaży, wiat, sortowni owoców, warzyw,
przechowalni i mroźni.
DITTA-SERIA jest również producentem wysokiej jakości wag samochodowych, maszyn do
sadu a także wyłączny przedstawiciel na terenie województwa mazowieckiego włoskiego
producenta ładowarek teleskopowych DIECI. W naszej ofercie posiadamy ponad dwadzieścia
pozycji kosiarek, rozdrabniaczy, sadzarek do drzew, pogłębiaczy, świdrów.

STOISKO E-11
DOMINIAK Paweł Dominiak
ul. Ogrodowa 2, 96-323 Zimnince
www.dominiak.com.pl

Producent opryskiwaczy sadowniczych dwuwentylatorowych .
Kolumna z blachy kwasoodpornej 316L .
Różnorodność opcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
Opryskiwacze wykonane z najwyższej jakości materiałów i części.

STOISKO E-29

Doschem Sp.z o.o. Spółka komandytowa
ul. Agrestowa 8 83-010 Rekcin
tel. +48 58 555 95 55
fax. +48 58 555 95 59
e-mail: biuro@doschem.pl
http://www.doschem.pl

Specjalizujemy

się

w

dostawach

nawozów

posypowych

azotowych,

fosforowych

i potasowych. Jesteśmy wyłączymy importerem nawozów specjalistycznych EuroChem Agro
GmbH. Oferta nawozów specjalistycznych obejmuje min Saletrę Wapniową, Saletra
Potasową, Fosforan Amonu MAP 12:61, Siarczan Potasu oraz krystaliczne rozpuszczalne
nawozy NPK.

STOISKO E-62
ELEKTRO-SEK
ul. Wilków Morskich 40/42
60-480 Poznań
NIP 7811819111
http://elektrosek.pl/

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem francuskiej firmy INFACO- producenta elektrycznego
sprzętu ogrodniczego. W swojej ofercie posiadamy cały asortyment sprzętów Infaco, przede
wszystkim nowej generacji sekatorów elektrycznych Electrocoup wraz z akcesoriami. Oprócz
tego posiadamy w sprzedaży piły Powercoup, reduktory kwiatostanów Electroflor, urządzenia
do zbioru oliwek Electroliv oraz narzędzia służące przywiązywaniu pędów roślin- A3M.
Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń firmy Infaco.

STOISKO E-89

Evergreen Solutions Sp. z o.o. (OrCal®)
ul. Stargardzka 8, 74-200 Pyrzyce
tel. 880 880 053, www.orcal.pl

Dystrybucja organiczno-mineralnych produktów z serii OrCal® pHregulator® z aktywnym
hydratem wapnia, które szybko, bezpiecznie odkwaszają i użyźniają glebę.
Firma Evergreen Solutions Sp. z o.o. jest jedynym i wyłącznym, dysponentem praw do patentu
P.229206 "Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników, sposób wytwarzania nawozu
o kontrolowanym uwalnianiu oraz sposób stosowania nawozu" oraz praw do produktów
nawozowych z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Produkty te mogą być wytwarzane
wyłącznie z wykorzystaniem technologii FuelCal®, zgodnej z wyżej wymienionym patentem,
przy użyciu certyfikowanego reagenta WapCal® - zgodnego z normą R.292513 i licencją
udzieloną producentowi przez Licencjodawcę. Znaki towarowe Fuelcal®, OrCal®, WapCal®
i pHregulator® są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP, chronionymi prawem
patentowym.

STOISKO E-3

FMC Agro Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212 A
02-486 Warszawa
tel: + 48 22 397 18 04
www.fmcagro.pl
FMC od ponad 100 lat wprowadza innowacyjne rozwiązania w rolnictwie i ogrodnictwie.
Najbardziej znane i doceniane przez producentów owoców i warzyw to insektycydy Coragen®
200 SC (Rynaxypyr®) oraz Steward® 30 WG.
Spośród oferowanych środków chwastobójczych FMC poleca producentom warzyw Stallion®
363 CS i Command® 480 EC.
W ofercie firmy znajduje się ciekawa paleta nawozów dolistnych np. Carnival, Zinc 69.
Absolutną nowością w ofercie firmy jest insektycyd Verimark® 200 SC - bazujący na
nowatorskiej substancji aktywnej - Cyazypyr®, który zabezpiecza rozsadę upraw kapustnych
(kapusta głowiasta biała, brukselska, kalafior, brokuł) i truskawki przed żerowaniem
szkodników.

STOISKO E-35

Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy
ul. Kostrzyńska 39, 62-200 Gniezno, Polska
e-mail: redakcja@gospodarz.pl
tel. 506 650 670, 68/ 422 11 63
fax 68/ 422 11 64
Wydawca: Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
www.AMWizerunek.pl , biuro@amwizerunek.pl

Gospodarz.pl jest pierwszą w Polsce platformą internetową o zasięgu ogólnopolskim dla
sektora rolno-spożywczego z informacjami popartymi materiałami foto oraz video.
Od 2010 r. łączy rolników, firmy, naukę i instytucje. Stałe programy informacyjne telewizji
internetowej www.Gospodarz.tv oraz aktualności, bezpłatne ogłoszenia, informacje
o produktach i usługach niezbędnych dla rolnictwa dzięki współpracy z firmami, ceny
produktów rolnych, kalendarz wydarzeń i targów to tylko niektóre dostępne
pozycje.

STOISKO E-73

Green Sort sp. z o. o.
Wólka Polinowska 78
21-543 Konstantynów
www.greensort.pl

Green Sort – Polska firma produkująca nowoczesne sortownice do jabłek wyposażone
w kamerę, dzięki której można sortować owoce ze względu na wielkość (średnice), kolor
a nawet wykrywać uszkodzenia. Do sortownicy Green Sort oferuje również przenośniki
i wywrotnicę z górnym wysypem. Tak wyposażona linia zajmuje jedynie 18 m2 i jest idealna
dla gospodarstw do 20 ha. Firma za swoją sortownicę została nagrodzona licznymi nagrodami
m. in: Innowacyjny produkt ogrodniczy 2018 oraz wyróżnienie im. Prof. Szczepana
A. Pieniążka za innowacyjne i przyjazne dla środowiska naturalnego produkty, maszyny lub
usługi przeznaczone do produkcji sadowniczej lub warzywniczej.

STOISKO E-81

Hazera Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 34/I
03-228 Warszawa
Tel.: 22 675 75 47
Fax: 22 675 75 32
info@hazera.pl
www.hazera.pl

Hazera Poland Sp. z o.o. jest dostawcą wysokiej jakości nasion warzyw firmy Hazera,
światowego lidera w przemyśle nasiennym, będącego częścią francuskiej grupy Limagrain.
Hazera oferuje wiedzę, zaangażowanie oraz wsparcie techniczne, łącząc lata doświadczeń
z najwyższej klasy technologią. Centrale spółki znajdują się w Izraelu i w Holandii, a jej oddziały
w dwunastu krajach. Oprócz tego firma dysponuje rozległą siecią dystrybucyjną, obsługującą
ponad 100 innych rynków, co umożliwia reagowanie na potrzeby lokalnych producentów,
hodowlę odmian dostosowanych do określonych warunków klimatycznych i spełniających
wymogi danego rynku. W Polsce Hazera oferuje również nasiona warzyw firm VilmorinMikado oraz ISI Sementi.

STOISKO E-17

Hortpress Sp. z o.o.
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
tel. +48 22 454 61 00
e-mail: biuro@hortpress.com
www.hortpress.comm

Hortpress Sp. z o. o. to wydawca m.in czasopism branżowych „Sad Nowoczesny”, „WiOM
Warzywa i Owoce Miękkie”, „Pod Osłonami”, ale także książek i podręczników branżowych.

„Sad Nowoczesny”
Miesięcznik poświęcony towarowej produkcji roślin sadowniczych.

„WiOM Warzywa i Owoce Miękkie
Miesięcznik ogrodniczy poświęcony towarowej uprawie warzyw i owoców miękkich.

„Pod Osłonami”
Czasopismo poświęcone szklarniowym i tunelowym uprawom roślin warzywnych, ozdobnych
i jagodowych.

STOISKO E-28

HUSAR Łukasz Dominiak
Zimnice, ul. Piekarska 44
96-323 Osuchów
tel.: 501-169-258
e-mail: biuro@opryskiwaczhusar.pl
www: opryskiwaczhusar.pl

STOISKO E-21

ICB Pharma
ul. S. Lema 10
43-603 Jaworzno
www.icbpharma.com

ICB PHARMA Crop Solutions

- innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa i ogrodnictwa.

Nowatorskie preparaty służące walce z najgroźniejszymi szkodnikami roślin bez użycia
tradycyjnych, chemicznych pestycydów; nawozy dolistne wpływające na odporność roślin na
stres, ataki patogenów grzybowych i bakteryjnych, umożliwiające osiągniecie wysokich
parametrów jakościowych plonów; antraktanty zwiększające atrakcyjność kwiatów roślin
dla owadów zapylających oraz produkty dla gospodarki pasiecznej. Produkty ICB Pharma to
nowoczesne rozwiązania, w których wysoka efektywność biologiczna została połączona
z minimalizacją niekorzystnych oddziaływań dla ludzi i środowiska.

STOISKO E-25

Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 11
email: io@inhort.pl
www.inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa został utworzony przez połączenie Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
oraz Instytutu Warzywnictwa. Jego program badawczy obejmuje wszystkie zagadnienia
związane z produkcją ogrodniczą, m. in. badania nad biologicznymi podstawami produkcji
owoców, warzyw, roślin ozdobnych, biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą,
agrotechnikę, ochronę roślin, szkółkarstwo, ochronę zasobów genowych, nawadnianie,
uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo, bezpieczeństwo żywności,
pszczelnictwo, agroinżynierię i ekonomikę. Jako główne centrum naukowo-wdrożeniowe
w dziedzinie ogrodnictwa, ściśle współpracuje z producentami, sektorem wspierającym
ogrodnictwo oraz ośrodkami doradztwa rolniczego.

STOISKO E-37

Instytut Ogrodnictwa
Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Prezentowany projekt:
Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń
POIS.02.04.00-00-0082/16-00
Koordynator projektu: dr Beata Kowalska
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Głównym celem projektu jest edukacja w zakresie ochrony żyzności gleb użytkowanych
rolniczo, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bioróżnorodności mikroorganizmów
glebowych oraz ich udziału w poprawie jakości gleb. Założenie to realizowane jest poprzez
szkolenia i warsztaty skierowane do grup, mających największy wpływ na jakość gleby w
Polsce, m.in. do rolników, producentów owoców i warzyw oraz doradców rolniczych. W
ramach projektu zostanie zorganizowana konferencja naukowa dnia 16 października 2019 r.
oraz zostanie opracowana monografia, przedstawiająca główne zagadnienia związane z
ochroną gleb w Polsce.
Research Institute of Horticulture
Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Poland
Presented project:
Protection of soil biodiversity condition the health of present and future generations
POIS. 02.04.00-00-0082/16-00

Project coordinator: dr Beata Kowalska
Project funded by the European Union from the Cohesion Fund under the European Funds
Infrastructure and Environment 2014-2020, and funded by the National Fund for
Environmental Protection and Water Management
The main objective of the project is education for the protection of the fertility of the soils used
for agriculture, with particular emphasis on the importance of soil microorganisms biodiversity
and their participation in improving the soil quality. This assumption is achieved through
training and workshops addressed to groups that have the greatest impact on soil quality in
Poland, among others to farmers, fruit and vegetable producers and agricultural consultants.
Additionally. a scientific conference will be organized on 16 October 2019 and the monograph
showing the main issues related to the protection of soils in Poland will be published.

STOISKO E-32

INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15G
32-300 OLKUSZ
Tel. + 48 32 645 59 00
Fax +48 32 642 70 44
E-mail: intermag@intermag.pl
www.intermag.pl

INTERMAG jest czołowym polskim producentem biostymulatorów i aktywatorów wzrostu
roślin, biopreparatów opartych na wyselekcjonowanych mikroorganizmach, nawozów
dolistnych, donasiennych, doglebowych, przeznaczonych do fertygacji oraz innych preparatów
dla profesjonalnego rolnictwa i ogrodnictwa, a także produktów prozdrowotnych dla zwierząt.
Flagowe marki: stymulatory wzrostu TYTANIT i OPTYSIL, nawozy dolistne PLONVIT, preparaty
mikrobiologiczne z serii Bactim, chelaty nawozowe z serii MIKROCHELAT.
Nowości w ofercie: Wapnovit Turbo, Foton, Pesticlean.

STOISKO E-34, E-77

FHU J&J Jolanta Tetlak
42-311 Żarki Letnisko,Podleśna 29
mail:jerzyjj@vp.pl
tel.502077553

Firma prowadzi działalność dystrybucyjną od 1991r.
Zajmujemy się sprzedażą produktów pro zdrowotnych i kosmetycznych.
To właśnie u nas znajdziesz balsam na obolałe stawy i mięśnie.
Jeśli są problemy z krążeniem też doradzimy.

STOISKO E-64

Kapka Sp. z o.o.
Karnków 51, 95-015 Głowno
biuro@pszczelinka.pl
www.pszczelinka.pl

W związku z malejącą liczbą owadów zapylających, w tym rodzin pszczoły miodnej firma
Kapka Sp z o. o. stworzyła produkty z serii Pszczelinka do hodowli pszczół samotnic. Hodując
pszczoły we własnym sadzie możemy znaczącą zwiększyć ilość i jakość plonu. Hodowla
murarki ogrodowej dzięki ulom Pszczelinka staje się niezwykle prosta. Dzięki zastosowaniu
tych produktów możemy zaoszczędzić czas i pieniądze w stosunku do tradycyjnej hodowli
w rurkach trzciny.

STOISKO E-85

KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp. J
ul. Poznańska 20, Brodowo
63-000 Środa Wlkp.
www.kmkagro.com
Firma KMK AGRO Sp. J. powstała w 2001 roku jako firma handlowa posiadająca w swej ofercie
głównie maszyny rolnicze takie jak:
- ciągniki JOHN DEERE,
- ładowarki teleskopowe i miniładowarki BOBCAT,
- kombajny do warzyw SIMON i maszyny do mycia warzyw BRIAND,
- deszczownie RM, pompy Rovatti, Caprari, Hydro Vacuum,
- siewniki do warzyw GASPARDO,
- maszyny uprawowe KUHN,
- rozsiewacze nawozu RAUH,
- przyczepy UMEGA,
- maszyny komunalne JOHN DEERE i inne
Dodatkowo od kilku lat firma KMK AGRO Sp. J. prowadzi produkcję maszyny rolnicze:
- wagi kanałowe,
- wagoworkownice,
- raszownice,
- szczotkarki,
- kosze zasypowe,
- stoły selekcyjne,
- przenośniki,
- napełniacze,
- sortowniki obiegowe,
- obsypniki formujące 2 i 4 rzędowe.

STOISKO E-53

Koppert Polska Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 399, 60-625 Poznań
tel. 61 842 38 89
www.koppert.pl

Biologiczne środki ochrony roślin firmy Koppert od ponad 50 lat pomagają producentom
warzyw i owoców w ekologicznej i skutecznej walce ze szkodnikami i chorobami upraw.
Biologiczna ochrona roślin zwiększa wydajność i jakość roślin, pozwala na ograniczenie
stosowania środków chemicznych, rozwiązuje problem odporności szkodników na substancje
chemiczne, jest zdrowsza dla pracowników szklarni oraz środowiska.
Rozwiązania firmy Koppert są dziś z powodzeniem stosowane w 90 krajach. W partnerstwie
z naturą, dostarczamy zintegrowany system specjalistycznej wiedzy o uprawach i ich ochronie.
Nasze produkty są dostarczane na czas i w kontrolowanej temperaturze, co zapewnia
świeżość i niezawodną jakość.

STOISKO E-100
Korbanek sp. z o.o.
ul. Poznańska 159
62-080 Tarnowo Podgórne
www.korbanek.pl
info@korbanek.pl
61 8950 300 centrala
61 8950 301 maszyny
61 8950 302 serwis www.serwis.korbanek.pl
61 8950 303 części www.sklep.korbanek.pl
61 8950 309 fax
Generalny Sprzedawca maszyn rolniczych w Polsce
ROSTSELMASH – kombajny, sieczkarnie
ARBOS – ciągniki, maszyny uprawowe, siewniki, opryskiwacze
FARESIN – ładowarki teleskopowe
CAPELLO – przystawki do kukurydzy, hedery składane do zbóż
BERGMANN – rozrzutniki obornika, przyczepy samo rozbierające, przyczepy przeładunkowe
MASCHIO – prasy stało i zmienno komorowe, prasoowijarki
McHALE - prasy stało i zmienno komorowe, prasoowijarki, owijarki, ścielarki
GOWEIL – prasy, prasoowijarki
SULKY – siewniki, rozsiewacze, agregaty
MONOSEM – siewniki punktowe, pielniki
KEMPER – adaptery bezrzędowe do zbioru kukurydzy na kiszonkę
W ofercie także:
Stoll, Gregoire-Besson, MX, Rabe, Berthoud, Agrisem, Jeantil, Lucas , Polaris
MASZYNY ROLNICZE polskich producentów – Metaltech, Samasz, Unia, Expom, Hydramet, Krukowiak
Mandam, Meprozet, POM Brodnica
Kombajny i ciągniki używane takich marek jak Fendt , Massem Ferguson i inne
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Części zamienne

STOISKO E-7

FMR Lisicki Janusz Lisicki
ul. Wałowska 2
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 668032785
e-mail: estepniewski@lisickirawa.pl

Firma FMR Lisicki Rawa Mazowiecka jest wiodącym producentem maszyn rolniczych i
sadowniczych w Europie. W swojej ofercie posiadamy kilkadziesiąt rodzajów maszyn
dostosowanych do indywidualnych wymogów klienta. Wysoką jakość i niezawodność
urządzeń gwarantuje nowoczesny park maszynowy. Firma zapewnia transport maszyn na
terenie całego kraju oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,a także pełny asortyment części
zamiennych.

STOISKO E-83

ORSI GROUP POLSKA
Rajec Szlachecki 171A
26-613 Radom
Tel.: 785993999; 885333343
www.orsi.com.pl
ORSI GROUP POLSKA, generalny importer włoskich maszyn sadowniczych i komunalnych na
rynek polski. Firma specjalizuje się doradztwie i dostawie maszyn do produkcji sadowniczej,
w szczególności kosiarek, mulczerów bijakowych, mulczerów międzyrzędowych,
glebogryzarek, wind-masztów, samobieżnych platform sadowniczych, specjalistycznych
ramion wysięgnikowych do obsługi winnic. Wieloletnie doświadczenie światowego
producenta Orsi Group s.r.l. przekazujemy naszym klientom w postaci gotowych rozwiązań
technologicznych.
Komunalna część oferty ORSI GROUP POLSKA składa się z pługów odśnieżnych, kosiarek
bijakowych tylnych, przednich, tylno-bocznych, ramion wysięgnikowych i wielu innych
specjalistycznych rozwiązań.
www.orsi.com.pl

STOISKO E-22

Plantpress Sp. z o.o.
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków
tel./fax (012)-636-18-51, 622-57-60, 638-28-64 (65)
wydawnictwo@plantpress.pl
www.plantpress.pl
Wydawca czasopism ogólnopolskich i europejskiego magazynu sadowniczego oraz książek
o tematyce ogrodniczej:
 „Hasło Ogrodnicze”
 „Miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD"
 „Czereśnia”
 „Truskawka, Malina, Jagody” (TMJ)
 „Informator Sadowniczy”
 „Warzywa polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych”
 „Szklarnie, Tunele, Osłony”
 „Wiadomości Rolnicze Polska”
 „Szkółkarstwo"
 „EFM European Fruitgrowers Magazine".

The publisher of the following magazines:
„Hasło Ogrodnicze", „MPS SAD",”Czereśnia”,,”Truskawka, Malina,Jagody”, " Warzywa polowa
uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych ", „Szklarnie, Tunele, Osłony”, „Wiadomości Rolnicze
Polska”, "Szkółkarstwo", "Informator Sadowniczy", "EFM European Fruitgrowers Magazine",
as well as books on gardening.

STOISKO E-39
PNG Sp. z o.o.
Cisów 77A
26-021 Daleszyce
tel. +48 41 306 40 00
mob. +48 665 046 943, 609 715 591
e-mail: biuro@certyfikacja.co
www.certyfikacja.co
Jesteśmy bezstronną i niezależną uznaną polską jednostką certyfikującą. Działamy na terenie całego
kraju. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji systemów AC 167
oraz certyfikacji wyrobów AC 093. Posiadamy upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
certyfikację rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych. Posiadamy także
upoważnienie do prowadzenia certyfikacji integrowanej produkcji roślin.
Akredytacja umożliwia uznawanie na całym świecie certyfikatów zgodności wydawanych przez
jednostkę certyfikującą akredytowaną przez członka Międzynarodowego Forum Akredytacji (IAF) i
sygnatariusza Porozumienia o Wzajemnym Uznawaniu (IAF MLA), jakim jest Polskie Centrum
Akredytacji.
Certyfikujemy systemy zarządzania na zgodność z normami:
- PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością,
- PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności,
- PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego.
Prowadzimy certyfikację wyrobów w zakresie:
- rolnictwa ekologicznego,
- produktów regionalnych i tradycyjnych na poziomie unijnym,
- integrowanej produkcji roślin,
- standard GLOBALG.A.P. dla owoców i warzyw,
- na znak „Jakość, Tradycja”,
- oraz na zgodność PN-EN 16636 „Usługi ochrony przed szkodnikami” i planem certyfikacji Konfederacji
Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Szkodnikami (CEPA).

STOISKO G-1

POLSAD Jacek Korczak
ul. Holenderska 14, 99-300 Kutno
tel: (24) 254-79-58
sekretariat@polsad.net.pl

STOISKO E-39

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
Oddział Świętokrzyski
26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 65
Tel. +48 609 903 509

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski (PIPRiLOŚ) jest izbą
gospodarczą reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców i innych podmiotów
w zakresie prowadzonej przez nich działalności polegającej na wytwarzaniu, wprowadzaniu
na rynek a także na identyfikacji, uznawaniu i promocji produktów regionalnych lub lokalnych
oraz innej działalności z tym związanej.
W ramach izby działa „Biuro Doradztwa Gospodarczego”.
Nasza oferta usług w postaci:









inkubacji przedsiębiorstw
doradztwa dla nowych firm
usług księgowych
usług prawnych
coachingu
doradztwa proinnowacyjnego
usług szkoleniowych
oraz innych usług około biznesowych o wysokim stopniu zindywidualizowania
wynikającego z przeprowadzonej diagnozy potrzeb indywidualnego MSP które na
poziomie wykonawczym koncentrować się będą na realizacji następujących działań
wspierających, w których na podstawie zgromadzonego doświadczenia, upatrujemy
predykatorów silnego wzrostu, rozwoju i ekspansji rynkowej podmiotów-odbiorców
wsparcia:
o doradztwo w zakresie doboru adekwatnych form promocji produktów
oferowanych przez podmiot.
o doradztwo w zakresie wyboru i sposobu organizacji sprzedaży produktów.

o
o
o
o

doradztwo w zakresie podnoszenia wiedzy poprzez szkolenia, kursy, warsztaty
dla przedsiębiorców i pracowników.
doradztwo i pomoc w organizacji udziału w imprezach targowowystawienniczych.
pomoc organizacyjno-prawna.
doradztwo w zakresie wdrażania systemów jakości celem podniesienia
wartości dodanej produktów.

promocja regionu poprzez promocję włączania się pojedynczych przedsiębiorstw
w sieć naszych regionalnych produktów i marek.

STOISKO E-39

Polskie Doradztwo Rolnicze sp. z o. o.
ul. Łaskiego 1, 32-210 Książ Wielki
Tel: +48 603515166

Jako Polskie Doradztwo Rolnicze sp. z o.o. działamy na naszym rynku już dziesiąty rok.
Dysponujemy grupą doświadczonych doradców działających na terenie całego kraju.
Oferujemy kompleksową obsługę doradczą dla gospodarstw rolnych w tym: prowadzenie
dokumentacji gospodarstwa:, doradztwo technologiczne, wdrażanie i utrzymanie systemów
produkcji, wybór najkorzystniejszej strategii rozwoju gospodarstwa. Prowadzimy szkolenia
w całym zakresie naszych usług. Jesteśmy podmiotem upoważnionym przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do szkolenia i wystawiania zaświadczeń z zakresu integrowanej
produkcji roślin.

STOISKO E-52

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk
ul. Wiśniowa 5A
27-600 Sandomierz
Tel./fax: 15/833 11 90, 833 11 91
e-mail: biuro@prima-bud.pl
www: www.prima-bud.pl

P.P.U.H. PRIMA-BUD jest wiodącym przedsiębiorstwem w produkcji wyrobów betonowych dla
budownictwa, drogownictwa, telekomunikacji, energetyki oraz wyrobów dla sadownictwa.
W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór słupków sadowniczych, żelbetowych wibrowanych
o wys. 2m - 4m oraz strunobetonowych o długości dostosowanej do wymagań projektu.
Oferujemy również tyczki bambusowe, tyczki stalowe Stilmer, akcesoria do rusztowań: druty
sadownicze, kotwy mocujące, szybkozłączki Gripple, wężyki sadownicze, stebofixy, kleszcze do
drutu, obejmy i zapinki do słupów strunobetonowych.

STOISKO E-21

PROCAM
Centrala
80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 42/44
tel. 58 762 80 30

Współpracujemy z polskimi producentami rolnymi jako ich strategiczny partner, aby zwiększyć
ich konkurencyjność na rynkach światowych w produkcji najlepszej jakościowo żywności już
od 2004 roku. Doradzamy na terenie całej Polski w jaki sposób prowadzić uprawę roślin
rolniczych i sadowniczych oraz zaopatrujemy gospodarstwa w odpowiednio dobrane środki
ochrony roślin, nasiona i nawozy.
Skutecznie wpieramy polskich rolników dzięki łączeniu oraz umiejętnemu wykorzystywaniu
bogatej wiedzy z zakresu agronomii umożliwiającej budowę najlepszych rozwiązań dla danego
gospodarstwa. Jest to możliwe dzięki doradcom terenowym znakomicie przygotowanym do
tej pracy. Dostarczamy nie tylko środki ochrony roślin, nawozy, nasiona i pozostałe środki do
produkcji rolnej, lecz także niezbędną wiedzę, możliwość kontaktu z nowościami czy
prognozami. Pokazujemy przyszłe możliwości i kierunki rozwoju w uprawie roślin.

STOISKO E-88

PRoINVEST Doradztwo Inwestycyjne
Kurów 54, 27-540 Lipnik
biuro@proinvestprzysucha.pl
Firma PROINVEST doradztwo inwestycyjne prowadzi doradztwo dla rolników, przedsiębiorstw
rolnych, a także małych i dużych firm chcących pozyskać środki finansowe z funduszy
unijnych, Lokalnych Grup Działania oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Firma
PROINVEST prowadzi również konsultacje i szkolenia oraz księgowość. Firma swoją siedzibę
ma w Sandomierzu, jednakże swoje usługi świadczy na terenie całego kraju.
Przychodząc do firmy PROINVEST doradztwo inwestycyjne możemy liczyć na fachową,
rzetelną i kompleksową obsługę. Od pomocy w uzyskaniu dotacji unijnych na modernizację
i rozwój gospodarstwa, poprzez zgromadzenie niezbędnych dokumentów, napisanie wniosku
o dofinansowanie oraz biznesplanu, rozliczanie dotacji po szkolenia obejmujące działania
z zakresu rolnictwa oraz prowadzenie uproszczonej rachunkowości. Poprzez pozyskane środki
wielu rolników zarówno tych małych jak i dużych mogło zmodernizować swoje gospodarstwa
rolne zakupić nowy sprzęt, wyremontować bądź wybudować budynki gospodarcze czy
powiększyć swoje gospodarstwa poprzez zakup ziemi, nowe nasadzenia.
Wyznaczanie strategii rozwoju, skuteczne pozyskiwanie dotacji, zadowolenie naszych klientów
to nasz sukces.

STOISKO E-79

Remet CNC Technology
Łowisko 320A, 36-053 Kamień
www.remetcnc.com

REMET CNC TECHNOLOGY jest producentem rębaków do drewna serii RED DRAGON.
Wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczny park maszynowy pozwalają na wytwarzanie
wysokiej jakości urządzeń dopasowanych do potrzeb wszystkich użytkowników. Produkowane
przez nas rębaki i łuparki do drewna zdobywają uznanie na rodzimym rynku w Polsce jak
i wśród odbiorców z całego świata.

STOISKO E-71

Rijk Zwaan Polska Sp. z o. o.
ul. Nałęczowska 25
02-922 Warszawa
tel. +48 22 842 61 55
biuro@rijkzwaan.pl

STOISKO E-8

Rol-Gos Śliwińscy
Chwałki 72
27-600 Sandomierz
www.rolgos.com
rolgos@op.pl
tel. 15/832-78-33, 500-264-016

Zakresem działalności firmy Rol-Gos Śliwińscy jest sprzedaż maszyn rolniczych i sadowniczych.
Od 2004 r. jest autoryzowanym dealerem ciągników marki Kubota. Firma jest dystrybutorem
maszyn takich producentów jak Bury, KFMR Krukowiak, Agrola, Wodziński, MCMS Warka oraz
importerem maszyn ZANON - producent włoski i STARK - producent litewski. Firma obejmuje
swoim zakresem działalności województwo świętokrzyskie oraz część podkarpackiego,
lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Firma Rol-Gos Śliwińscy posiada również bogato
zaopatrzony magazyn części zamiennych. Firma Rol-Gos spełnia wymagania nawet najbardziej
wymagających klientów.

STOISKO E-39

SAD SANDOMIERSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Węgrce Panieńskie 33A, 27-641 Obrazów
Tel.: (+48) 724 777 055

Zajmujemy się sprzedażą jabłek w tym głównie eksportem jabłek na rynki wschodnie.
Posiadamy kontakty handlowe z kilkunastoma firmami z Europy i Chin. Sprzedaż jabłek na
rynek krajowy stanowi niewielki procent w bilansie przychodów spółki. Największą pozycję
w tym bilansie stanowi eksport jabłek. Polskie jabłka od lat cieszą się tu bardzo dobrą opinią
Najpiękniejsze owoce jabłek dojrzałe w Polskich sadach -w sadach członków grupy
producentów - kupujemy, starannie sortujemy i sprzedajemy, tak aby mogły swoim
niezwykłym smakiem raczyć podniebienia naszych klientów.
Także piękne i zdrowe owoce jabłek , ale nie spełniające najwyższych standardów
eksportowych, przerabiamy na naturalny sok jabłkowy. Nasze soki są w 100% naturalne, nie
zawierają dodatku wody, dodatku cukrów, konserwantów i barwników. To 100% naturalne
soki, które uzależniają swoim wyjątkowym smakiem, zapachem soczystych jabłek,
i świadomością spożywania produktu całkowicie naturalnego.

STOISKO E-39

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”
Obrazów 121, 27-641 Obrazów

Skupiamy gospodarstwa sadownicze, agroturystyczne i winiarskie, które mogą zaoferować nie
tylko pobyt w ciekawym zakątku Polski, ale także uatrakcyjnić go innowacyjnymi propozycjami
tras Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego, wiodącego przez najciekawsze, najbardziej
malownicze i atrakcyjne miejsca powiatu sandomierskiego.
Zapraszamy w krainę niezwykłych sadów, pysznych owoców, malowniczych krajobrazów,
a także bogatej historii i ciekawych twórców. Sandomierszczyzna to jeden z najciekawszych
krajoznawczo, ogrodniczych obszarów w naszym kraju. Natura obdarzyła ten kawałek Polski
łaskawym klimatem - okolice Sandomierza mają specyficzny mikroklimat, który pozwala na
wyprodukowanie owoców sandomierskich o tak specyficznym smaku i zapachu.
Indywidualnie dobierane trasy wycieczek dla naszych gości, pozwalają zasmakować
w krajobrazach Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej i poznać wspaniałą spuściznę kulturową
i historyczną tego regionu, zachęcając do zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, czy izb
regionalnych.

STOISKO E-26

Samodzielny Zakład Sadownictwa
Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
tel. (0 22) 59 321 11, (0 22) 59 320 81
e-mail: ks@sggw.pl
www: http://ks.sggw.pl/pl/

STOISKO E-99

Sun-Vita
Ul. Piastowska 7 lokal II 44-122 Gliwice
Telefony: Sklep 32 335 60 47, Serwis +48 501 723 263

Jesteśmy firmą z długoletnią tradycją, w której pracują młodzi ludzie pełni pasji
i zaangażowania. Naszą misją jest to aby dotrzeć do szerokiej gamy odbiorców, którzy
podobnie jak my - cenią sobie zdrowy styl życia. Jest to możliwe dzięki naszym urządzeniom,
za pomocą których dostarczysz organizmowi niezbędnych składników odżywczych, witamin
enzymów i minerałów, tak bardzo potrzebnych w prawidłowym odżywianiu. Poprzez
stosowanie sokoterapii , chcemy również przywrócić naturalną równowagę każdego
organizmu. W wyniku wieloletniej obecności w branży związanej ze sprzedażą AGD możemy
oferować naszym Klientom wysokiej jakości produkty oraz perfekcyjną obsługę. Obecnie,
jesteśmy wyłącznym importerem na Polskę, najnowszego modelu Marki WINSTAR,
wyróżniającego się najmniejszymi obrotami 33 RPM, oraz najmocniejszym silnikiem
indukcyjnym AC 400 W. Zapraszamy na stronę internetową, dającą

możliwość

dokładniejszego zapoznania się z naszą ofertą. Zapraszamy również inne firmy (również
sklepy) do współpracy.

STOISKO E-84

Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
Tel.: +48 22 326 06 01
Fax: +48 22 326 06 99
www.syngenta.pl
Syngenta zatrudnia ponad 28 tysięcy w 90 krajach, których łączy jeden cel – Uwalniamy
potencjał roślin. Już od 15 lat obecni jesteśmy w Polsce dostarczając kompleksowe
rozwiązania w dziedzinie uprawy roślin – od środków ochrony roślin po nasiona.
W Polsce jesteśmy liderem sprzedaży nasion papryki, kukurydzy słodkiej, brokułu, cukinii,
kalafiorów wiosennych i letnich. Specjalizujemy się w sprzedaży nasion roślin kapustnych.
Nasz wyspecjalizowany zespół ekspertów doradza rolnikom jak poprowadzić uprawę, aby
uzyskać jak najwyższe plony z naszych odmian i produktów. Dzięki kompleksowemu podejściu
do procesu upraw Syngenta stała się jednym z czołowych graczy polskiego agrobiznesu.

STOISKO E-12
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
tel.: 41 372 22 84 do 86,
fax: 41 372 34 86
e-mail: modliszewice@sodr.pl
www.sodr.pl
Działalność Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach obejmuje:
 fachowe doradztwo w zakresie nowoczesnych i efektywnych technologii w produkcji
rolniczej,
 wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce,
 prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego,
 szkolenia rolnicze,
 działalność informacyjno-wydawniczą,
 działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i marketingu (w tym udział
w tworzeniu grup producentów) oraz poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów
na obszarach wiejskich,
 zbieranie, gromadzenie oraz i przekazywanie informacji dotyczących cen artykułów
rolnych oraz podaży
 wykonywanie analiz kosztów wytwarzania produktów rolnych,
 organizowanie i udział w imprezach o charakterze promocyjnym i targowowystawowym.

STOISKO E-48
ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA ROLNICZA w KIELCACH
ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce
tel. 041/ 341-10-68 fax. 041/ 344-18-73
www.sir-kielce.pl
Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej:
Ryszard Ciźla – Prezes Zarządu
Zdzisław Pniewski – Wiceprezes Zarządu
Zdzisław Wójcik - Członek Zarządu
Robert Fatyga - Członek Zarządu
Krystyna Zdonek - Członek Zarządu
Dyrektor Biura: Agnieszka Łodej
Działalność Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
Świętokrzyska Izba Rolnicza za priorytetowe zadania uznaje
współprace
z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, jak również
podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej rolników.
Rok 2018 był kolejnym rokiem w działalności Izby. W znaczący sposób wykorzystywane
są inicjatywy członków Rad Powiatowych, którzy zgłaszają potrzeby organizacji szkoleń
informacyjnych w gminach i sołectwach. Rady Powiatowe stanowią niezwykle ważne ogniwo
w działaniu samorządu rolniczego, będąc najbliżej rolników i ich problemów.
Oddziały Terenowe Izby i Biura Powiatowe niezwykle aktywnie działały w okresie
składania wniosków o płatności obszarowe, zajmują się organizacją szkoleń, spotkań rolników,
obsługą imprez promujących działalność Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, analizują lokalny rynek
rolny, służą rolnikom poradą w kwestiach zawodowych i organizacyjnych, przygotowują
posiedzenia Rad Powiatowych, a wypracowane wnioski przekazują do dalszej realizacji.
Świętokrzyska Izba Rolnicza w swojej działalności dokłada wszelkich starań do tego, aby
świętokrzyscy rolnicy coraz lepiej dostosowali się do konkurowania na europejskim rynku
rolnym.
Świętokrzyska Izba Rolnicza posiada bardzo rozbudowaną strukturę organizacyjną i zna
doskonale specyfikę poszczególnych regionów województwa świętokrzyskiego.

Nasze Biura:
Kielce: ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce
Tel. 41/ 344-18-73
Oddziały Terenowe:
Sandomierz: ul. Przemysłowa 7, 27-600 Sandomierz
Tel. 15/ 832-01-16
Jędrzejów: ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów
Tel. 41/386-58-04
Busko – Zdrój: ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko Zdrój
Tel. 41/ 370-16-40
Oddziały powiatowe:
Włoszczowa
ul. Jana III Sobieskiego 38,
29-100 Włoszczowa
Staszów
ul. Opatowska 31/222
28-200 Staszów
Opatów
ul. Bronisława Ostrowskiego
ps. Cichy 1
27-500 Opatów
Końskie
ul. Wjazdowa 13
26-200 Końskie

Skarżysko Kamienna
ul. 1-go Maja 49
26-110 Skarżysko Kamienna
Pińczów
ul. Żwirki i Wigury 40
28-400 Pińczów
Kazimierza Wielka
ul. Partyzantów 7,
28-500 Kazimierza Wielka
Starachowice
ul. Kościelna 20,
27-200 Starachowice
Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Ostrowiecka 40,
27-440 Ćmielów

STOISKO E-38

TeeJet
AgroJet-konsulting
Ul. Pustułeczki 22A, 02-811 Warszawa, POLSKA
Telefon : 022 648-97-42, 501 26 20 20
agrojet@agrojet.pl
www.agrojet.pl

AGROJET-KONSULTING:


pomoc w modernizacji opryskiwaczy na precyzyjne sterowanie dawką cieczy w oparciu
o wskazania z przepływomierza i czujnika ciśnienia firmy TeeJet,



dystrybucja produktów mokrych i elektroniki TeeJet Technologies,



dystrybucja

katalizatorów

cieczy

opryskowej

i komponentów rewitalizujących glebę i rośliny w okresie stresu.

firmy

Plocher

STOISKO E-42
Timac Agro Polska Sp. z o. o.
Adres: Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4, 64-320 Buk
Tel./Fax: 61 899 44 20/61 899 44 23
E-mail: biuro@pl.timacagro.com
Strona www: https://pl.timacagro.com/
TIMAC Agro jest firmą specjalizującą się w produkcji nawozów granulowanych oraz płynnych,
służących do odżywiania roślin. Drugą naszą domeną jest żywienie zwierząt. TIMAC Agro jest
spółką należącą do francuskiej Grupy przemysłowo-handlowej Roullier. TIMAC Agro
nieustannie wprowadza innowacje, aby oferować rozwiązania dla rolnictwa, w zakresie
odżywiania roślin i żywienia zwierząt, które poprawiają wydajność i jakość produkcji rolniczej
w sposób przyjazny dla środowiska. Przykładem takich innowacji są kompleksy biostymulujące
PHYSIO+, PHYSIOPRO, N-PROCESS (w nawozach granulowanych), SEACTIV, FERTACTYL i NMX
(w nawozach płynnych) i PHYTACTYL (w nawozach mikrokrystalicznych do fertygacji), a także
TOP-PHOS (nowa cząstka fosforu odporna na uwstecznianie w glebie). Grupa Roullier, która
zatrudnia obecnie około 8 000 pracowników, zachowała niezależność finansową, wdrażając
jednocześnie ambitną politykę rozwoju. Renoma i siła Grupy Roullier opiera się na wspólnych
wartościach założycielskich, którymi są: śmiałość, duch przedsiębiorczości, wydajność oraz
innowacyjność. Firma TIMAC Agro, w Światowym Centrum Innowacji (CMI - Centre Mondial
de l’Innovation Roullier) w Saint Malo, przygotowuje nowe rozwiązania dla rolnictwa
przyszłości. Znajduje się tam firmowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem firmy, jest rozwój
wysoce zaawansowanych technologicznie produktów, służących do zaspokajania potrzeb
pokarmowych roślin uprawnych na każdym kontynencie oraz stymulowania ich rozwoju, przy
jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. W związku z tym, dzięki doświadczeniu
i metodom badawczym wdrożonym w eksperymentalnych szklarniach i laboratoriach
Światowego Centrum Innowacji Grupy Roullier, firma TIMAC Agro staje się potężnym
wektorem wzrostu i rozwoju w dziedzinie odżywiania roślin i zwierząt. Jest to niezmiernie
ważne, ponieważ już w 2050 roku, świat będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniem, jakim
będzie potrzeba wyżywienia 10 miliardów ludzi.

STOISKO E-39
UO-Technologia Sp. z o.o.
Słomczyn 80, 05-600 Grójec
Biuro Obsługi Klienta: +48 882 816 947, +48 784 361 727
Infolinia: 22 101 26 80
UO-Technologia Sp. z o.o. jest nowoczesnym laboratorium położonym w Słomczynie
niedaleko Grójca, czyli w samym sercu zagłębia sadowniczego w Polsce.
Zajmujemy się badaniem szeroko pojętej żywności, produktów rolnych, części roślin
oraz gleby i wody. Dysponujemy doświadczonym personelem z dużą wiedzą oraz wysokiej
klasy wyposażeniem, co gwarantuje najwyższe standardy świadczonych usług.
Powyższy fakt został potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Laboratorium
Badawczego NR AB 1537. Szczegółowy zakres akredytacji można znaleźć na naszej stronie
internetowej.
Głównym kierunkiem naszej działalności są badania pozostałości środków ochrony
roślin w żywności, produktach rolnych, przyprawach, częściach roślin oraz glebie. Analizy
prowadzone są przy użyciu najnowocześniejszych metod, jakimi są chromatografia cieczowa
i gazowa połączona z tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS oraz GC/MS/MS), dzięki
czemu możliwe jest oznaczenie pozostałości wielu pestycydów w jednym procesie
analitycznym na bardzo niskim poziomie detekcji.
Laboratorium prowadzi oznaczenia około 700 pestycydów różniących się zarówno
budową jak i stopniem skomplikowania analizy.
Laboratorium UO-Technologia od samego początku działalności bierze udział w wielu
rozmaitych badaniach biegłości organizowanych przez najbardziej uznanych i sprawdzonych
organizatorów takich jak m.in.: FAPAS, LGC Standards, Proof – ACS, Bipea, Europejskim
Badaniu Biegłości (EUPT) organizowanym przez Europejskie Laboratoria Referencyjne (EURL).
UO-Technologia zostało wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych i jest
laboratorium urzędowym ds. żywności ekologicznej.
W naszej działalności wykonujemy również badania zawartości metali zarówno w żywności,
jak i glebie oraz wodzie. Szereg badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.

STOISKO E-68

WIDLAK-IMPORT A. TYSA
CZERMIN 58
27-620 DWIKOZY
biuro@widlakimport.pl

Firma WIDLAK- IMPORT A. TYSA istnieje na rynku polskim od 2006 roku. Nasz siedziba mieści
się w Czerminie koło Sandomierza (10 km) gdzie posiadamy halę magazynową i serwisową
o powierzchni 1400 m2. Przez te lata zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie oraz co
najważniejsze-zaufanie wielu firm oraz klientów indywidualnych. Obecnie jesteśmy jednym
z czołowych importerów wózków widłowych, zarówno nowych, jak i używanych marki Linde,
Toyota, Nissan, Still, Caterpillar, Mitsubishi i innych. Dzięki innowacyjnym pomysłom
i rozwiązaniom oraz szczegółowej analizie potrzeb naszych Klientów, staramy się być najlepsi
na konkurencyjnym rynku. Wychodząc na przeciw potrzebom naszych Klientów poszerzyliśmy
ofertę o używany sprzęt budowlany między innymi o koparko-ładowarki, mini koparki,
ładowarki teleskopowe. W ofercie posiadamy również maszyny i urządzenia dla sadownictwa
oraz rolnictwa. Między innymi jesteśmy dystrybutorem urządzenia do ochrony upraw przed
przymrozkami FAGROLA 4 jak również Sortownika do czereśni skonstruowanego na potrzeby
indywidualnych, małych gospodarstw sadowniczych.
Prowadzimy serwis wózków widłowych, maszyn budowlanych oraz maszyn sadowniczych,
posiadamy profesjonalne zaplecze serwisowe. Zatrudniamy wykwalifikowanych mechaników,
którzy mają do dyspozycji samochody serwisowe. Oferujemy również własny transport
specjalistycznym samochodem.

STOISKO E-76

WM Sp. zo.o.
ul. Osiedlowa 13, 23-206 Stróża
tel. 81 8264191
fax. 81 8264193
info@wm-wm.pl
www.wm-wm.pl

WM Sp. z o.o. zajmuje się zaopatrzeniem rolnictwa.
Szczególny nacisk kładziemy na zaopatrzenie sadowników. Jesteśmy dostawcą elementów
konstrukcji do budowy nowoczesnych sadów. W swojej ofercie posiadamy również szeroki
wachlarz opakowań na owoce i warzywa oraz artykuły szkółkarskie.

WM Sp. z o.o. is specialized supplier for agriculture.
Especially we concentrate on supply the gardeners. We are a supplier of parts for
constructions of modern orchards. We also offer nursery products and wide range of packages
for fruits and vegetables.

STOISKO E-63

Yara Poland Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 26
71-612 Szczecin
Tel. 91 4330035, fax.: 91 4330434
www.yara.pl

Profesjonalne nawozy do stosowania w różnych technologiach produkcji ogrodniczej:
posypowe (YaraMila, YaraLiva, Unika) oraz rozpuszczalne do fertygacji i oprysków (YaraTera,
KristaLeaf i YaraVita).
Na stoisku dostępne nowe wersje kompleksowych programów nawożenia warzyw w polu i pod
osłonami, drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych. Przedstawiciele firmy
podpowiedzą jak racjonalnie żywić uprawiane rośliny by uzyskiwać wysokie plony
o doskonałych cechach handlowych i konsumpcyjnych.

STOISKO E-51
ZAKŁAD USŁUG STUDZIENNYCH MARIAN WÓJCIK
UL. SPACEROWA 5
25-026 KIELCE
TEL. 602 333 745
studnie1@wp.pl
www.studnie.biz
Zakład Usług Studziennych powstał w 1968r. w Kielcach. Ogromne doświadczenie, ponad
3000 wykonanych otworów w połączeniu z osiągnięciami najnowszej techniki wiertniczej czyni
z nas lidera regionu w zakresie różnego rodzaju wierceń. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę
pracowników z uprawnieniami wiertniczymi i geologicznymi niezbędnymi do wykonywania
otworów do 300m. Wiercimy otwory studzienne o średnicy do 20 cali jak również studnie
głębinowe przy domkach jednorodzinnych.
Wykonujemy odwierty pod pompy ciepła oraz instalacje pomp ciepła Stiebel Eltron a także
piezometry, pale betonowe, mikropale w technologii "Titan" i odwodnienia. Wszystkie otwory
studzienne wykonujemy bez użycia płuczki - co jest bardzo istotne dla wydajności studni w
trudnych warunkach hydrogeologicznych. W odróżnieniu od innych firm oferujących usługi
studniarskie nie wykonujemy otworów ślepych czyli takich w których nie ma wody. Przed
każdym przystąpieniem do wiercenia studni właściciel firmy który jest także różdżkażem
przeprowadza rozpoznanie terenu dokładnie zapoznaje się z budową geologiczną i informuje
inwestora czy na terenie jego działki są żyły wodne dzięki czemu nie jest on narażony na
koszty wiercenia studni bez wody.
Przedstawiamy się tutaj jako wyłączni przedstawiciele w Polsce i partnerzy Firmy "debe
pumpar" ze Szwecji. Firmy, która z podobnym do naszego - 50 letnim doświadczeniem tworzy
osprzęt do wyposażania studni. Domeną produkcyjną "debe pumpar" są doskonałej jakości
pompy głębinowe. Mimo, że urządzenia te pracują w ekstremalnie trudnych warunkach,
specjalne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na wyzwanie udzielania 5 lat gwarantowanej
pracy. Podkreślić chcemy fakt, że oferta pomp obejmuje modele stosowane w przydomowych
studniach, ale też agregaty o średnicach do 14" i mocach do 185 kW, stosowane w dużych
miejskich wodociągach i obiektach przemysłowych. Pragniemy też przekonać Państwa do
zastosowania szwedzkiej technologii obudowy studni, dzięki której unika się wielu trudności
technologicznych.
DOSKONAŁY SPRZĘT, WIEDZA I WSZECHSTRONNE UPRAWNIENIA SĄ PODSTAWĄ DO UZNANIA
NAS ZA EKSPERTA, RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH TECHNOLOGII NASZEJ
BRANŻY.

STOISKO E-22

Związek Sadowników RP
ul. Sportowa 4a
05-600 Grójec
tel./fax 48 664 37 79
www.polskiesadownictwo.pl
biuro@polskiesadownictwo.pl

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej jest apolitycznym stowarzyszeniem działającym
na rzecz i w interesie polskich sadowników. Priorytetem działań ZSRP jest wpływanie na
korzystne dla branży owocowej prawne i rynkowe otoczenie funkcjonowania, kształtowanie
opinii i ocen na temat owoców i produkcji sadowniczej, reprezentowanie potrzeb i interesów
zawodowych sadowników, grup i organizacji producenckich, zasad bezpiecznej dla
konsumenta produkcji. Związek Sadowników RP podejmuje szereg działań mających na celu
popularyzację zdrowego odżywiania poprzez zachęcanie do spożywania większej ilości warzyw
i owoców.
Zapraszamy: www.polskiesadownictwo.pl

