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Tomasz Wróbel 

Branch manager / Kierownik oddziału 

t.wrobel@agrosad.pl 

609409401 

Daniel Wróbel 

Product Manager / Kierownik ds. produktu 

d.wrobel@agrosad.pl 

697709741 

Agrosad z Równej to rodzinna firma z tradycjami, która od 30 lat 

dostarcza ziemniaki i inne warzywa na stoły Polaków. 

Przedsiębiorstwo, którego właścicielami są bracia Wróbel jest 

obecnie jednym z czołowych producentów i dystrybutorów 

świeżych warzyw do ogólnopolskich sieci handlowych. Istotą 

naszej działalności są hurtowe dostawy produktów, jej zaś 

transparentność potwierdzają certyfikaty ISO, GlobalGAP czy 

GRASP. 

Agrosad aktywnie uczestniczy w kształtowaniu branży warzywnej 

w Polsce. Dzięki solidnym fundamentom oraz świadomości 

trendów śmiało patrzymy w przyszłość. Nieustająco się 

rozwijamy. Nasze zaplecze logistyczne, technologiczne i 

magazynowe w   Równej, Kociołkach i Kalinowej pozwala 

realizować nam zamówienia kluczowych sieci handlowych w 

Polsce. Najwyższą jakość produktu w drodze do klientów 

zapewnia nam własna flota samochodów chłodni. Świeży, 

wyrównany surowiec gwarantuje nam wyspecjalizowana grupa 

kilkuset producentów rolnych z terenu całego kraju. 
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AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych  

 info@agroubezpieczenia.pl 

48 370 48 48 

AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  (AGRO TUW) to  
w 100% polska firma ubezpieczeniowa. Właścicielem Towarzystwa jest Fundusz 
Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR). Ubezpieczyciel posiada 
kompleksową ofertę skierowaną zarówno do klienta indywidualnego jak  
i biznesowego. W sprzedaży dostępne są ubezpieczenia: komunikacyjne, domów  
i mieszkań, rolne, turystyczne oraz dla firm. 

 

AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (AGRO TUW) is  
a 100% Polish insurance company. The Company is owned by the Contributory Fund 
for Social Insurance of Farmers (FSUSR). The insurer has a comprehensive offer 
aimed at both individual and business clients. It sells motor, home and condo, 
agricultural, travel and business insurance. 
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www.anwil.pl 
 
nawozy@anwil.pl 

Produkowane przez nas nawozy azotowe - Anvistar (saletra amonowa), Canvil Mg (z 
magnezem) oraz Canvil S (z siarką) - gwarantują wysoką efektywność plonów        i 
ekologiczne bezpieczeństwo. 
 
Wszystkie produkty posiadają certyfikat najwyższej jakości. 
 
Spółka uczestniczy także w programie „Opieka nad Produktem”, realizowanym przez 
Fertilizers Europe. 
 
https://www.anwil.pl/PL/NaszaOferta/NawozyAzotowe/Strony/default.aspx 
 
The nitrogen fertilizers produced by us - Anvistar (ammonium nitrate), Canvil Mg 
(with magnesium) and Canvil S (with sulfur) - guarantee high yield efficiency        
and ecological safety. 
 
All products are certified with the highest quality. 
 
The company also participates in the "Product Stewardship" program, implemented 
by the Fertilizers Europe. 
 
https://www.anwil.pl/EN/OurOffer/Fertilizers/Pages/Anvistar.aspx 

https://www.facebook.com/ANWILSA/ 

https://pl.linkedin.com/company/anwil-sa 

ANWIL S.A. 

https://www.youtube.com/channel/UCteKD6TZpEnY_c7CePgEPTw 

https://twitter.com/anwil_sa 

https://www.anwil.pl/PL/NaszaOferta/NawozyAzotowe/Strony/default.aspx
https://www.anwil.pl/PL/NaszaOferta/NawozyAzotowe/Strony/default.aspx
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Maciej Lubański 

Inżynier produktu - sortery optyczne Tomra 

 +48 601 457 944 

m.lubanski@archimedes.pl 

Paweł Janiga 

Menedżer ds rozwoju kategorii 
asortymentowej - Systemy Sortowania 

+48 601 357 661 

p.janiga@archimedes.pl 

Zajmujemy się doborem, produkcją i dostarczaniem zautomatyzowanych systemów 
transportu wewnętrznego oraz podzespołów i urządzeń przemysłowych. 
 
Od początku działalności stawiamy na kompleksową obsługę przedsiębiorstw 
działających w wielu branżach przemysłowych, w tym w spożywczej. 
 
W naszej ofercie znajdują się profesjonalne rozwiązania firmy TOMRA -producenta 
oferującego szeroką gamę rozwiązań precyzyjnie sortujących produkty świeże i 
mrożone. 
 
www.archimedes.pl 
 
We select, manufacture and deliver automated conveyor systems as well as 
components and industrial devices. 
 
From the beginning, we focus on comprehensive services for enterprises operating 
in many industries, including food. 
 
Our offer includes professional solutions from TOMRA - a manufacturer offering a 
wide range of solutions that precisely sort fresh and frozen products. 
 
https://archimedes.pl/en/home/ 
 

https://www.facebook.com/archimedespolska 
 

https://www.linkedin.com/company/archimedes-poland 
 

http://www.archimedes.pl
https://archimedes.pl/en/home/
https://www.facebook.com/archimedespolska
https://www.linkedin.com/company/archimedes-poland
https://www.linkedin.com/company/archimedes-poland
https://www.linkedin.com/company/archimedes-poland
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Andrzej Gniedziejko 

Kierownik Działu Sprzedaży Nawozów  

andrzej.gniedziejko@arkop.pl 

+48 728 933 074 

 

Lider na rynku krajowym oraz cenionym partner za granicą, w produkcji nawozów 
dolistnych, biostymulatorów oraz dodatków paszowych. 

Producent zarówno chelatów nawozowych, jak również paszowych. Oferujemy 
produkty szyte na miarę, czyli innowacyjne rozwiązania pod indywidualne 
wymagania naszych Klientów. 

Zapraszamy serdecznie do współpracy 

www.arkop.pl 

 

Arkop - One of leading European Manufacturers of  Feed Additives and Foliar 
Fertilizers based on top grade chelates . We drive innovation and results by 
understanding the fertilizers and agro-chemicals market and its opportunities. 

Recommended Foliar Fertilizers and growth stimulants: 

Magnesium Sulphate Monohydrate,  Amino Power Chelates, Activ ProAmin, 
Fosfi Activ, Immuno Activ Si, AminoSelenit and AminoStymulanit 

  

Passion | Experience | Results 

  

www.arkop.com  

 

 

 

http://www.arkop.pl/
http://www.arkop.com/
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Jakub Jaroszuk 

Specjalista ds. zakupów i sprzedaży 

jjaroszuk@awex-pl.pl 

665 180 860 

Bartosz Marek 

Specjalista ds. zakupów 

bmarek@awex-pl.pl 

663 334 406 

Nasza firma zajmuje się skupem oraz konfekcjonowaniem 
świeżych ziemniaków i cebuli. 

Obecnie współpracujemy z największymi sieciami 
supermarketów w Polsce, do których codziennie dostarczamy 
wyselekcjonowane i świeżo spakowane produkty. 

Pakowane przez nas produkty pochodzą przede wszystkim z 
polskich upraw, od rolników z którymi współpracujemy od 
wielu lat. Uprawy zlokalizowane są praktycznie w każdym 
regionie Polski. 

Naszą misją jest dostarczenie klientowi produktu możliwie 
najwyższej jakości, w pożądanej przez niego ilości, a także w 
odpowiednim terminie. Jest to możliwe z uwagi na 
zaimplementowaną przez naszą firmę automatyzację produkcji, 
co pozwala na osiągnięcie znaczącej wydajności. 

Zapraszamy do współpracy sieci supermarketów oraz 
dostawców. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej 
stronie internetowej: www.awex-pl.pl 

http://www.awex-pl.pl/
http://www.awex-pl.pl/
http://www.awex-pl.pl/
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Patryk Kaniewski  

Przedstawiciel Handlowy 

patrykkaniewski@broekema.nl
  
+48 733 739 853 

EA BROEKEMA BV 

De Zwaaikom 1, 9641 KV Veendam 

info@broekema.nl 

+31 598 696 464 

Producent taśm prętowych, rolek i kół napędowych. 

Niezawodność, pionierstwo i innowacje są nadal głównymi napędami  biznesowymi 
w organizacji Broekema. 

Standardy jakości taśm przenośnikowych są stale podnoszone: niezawodność staje 
się coraz większym problemem. Aby sprostać tym stale rosnącym wymaganiom, 
Broekema ciągle inwestuje w nowe technologie, edukację i innowacje. Dzięki 
innowacjom w naszych maszynach produkcyjnych dążymy do zabezpieczenia 
stałego wzrostu  niezawodności w przyszłości. Najważniejsze elementy naszych 
produktów są opracowywane w naszych własnych fabrykach lub przez firmy 
spokrewnione. Dzięki szerokiej gamie specjalności mamy bezpośredni dostęp do 
wiarygodnych źródeł zaopatrzenia i projektowania naszych komponentów i 
surowców. Jest to główny powód, dla którego odróżniamy się od konkurencji pod 
względem jakości i innowacyjności, wykorzystując zaawansowaną technologię i 
trwałe rozwiązania. 

The world’s leading producer and innovator in agricultural conveyor belts. 

www.broekema.nl 

www.facebook.com/BroekemaNL 

www.instagram.com/broekema.nl/  

mailto:patrykkaniewski@broekema.nl
http://www.broekema.nl/
http://www.facebook.com/BroekemaNL
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Janusz Byliński 

Prezes Zarządu 

sekretariat@bronisze.com.pl 

22 721 51 14 

Spółka Warszawski Rolno – Spożywczy  Rynek Hurtowy S.A. Bronisze to największe 
centrum hurtowej dystrybucji owoców, warzyw i kwiatów w Europie Środkowo-
Wschodniej, najważniejsze miejsce zbytu płodów ogrodniczych dla tysięcy 
niezależnych, rodzinnych gospodarstw ogrodniczych, stanowiących o sile polskiego 
rolnictwa. Rynek Hurtowy to małe miasteczko, które na 62 hektarach tętni życiem 
przez całą dobę. Z usług Rynku korzysta prawie 20 tys. małych, rodzinnych 
gospodarstw ogrodniczych, w 11 targowych halach swoje punkty handlowe ma 
ponad 420 hurtowych sprzedawców owoców i warzyw, głównie importowanych, 
oraz kwiatów i dodatków florystycznych.   

Spółka od ponad 25 lat jest najważniejszym ogniwem tradycyjnego kanału 
dystrybucji warzyw, owoców i z powodzeniem wywiązuje się ze swego 
najważniejszego zadania, zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej, województwa 
mazowieckiego i województw ościennych w świeże owoce i warzywa. Szacunkowa 
roczna sprzedaż owoców i warzyw na Rynku to prawie 1.200.000 ton.  

Rynek Hurtowy zapewnia m.in.: punkt poboru i odbioru próbek do badania 
pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów); punkt konsultacyjny MODR, 
gdzie można uzyskać porady m.in. z zakresu metod produkcji rolniczej, integrowanej 
ochrony i produkcji roślin, korzystania z funduszy pomocowych; punkt odprawy 
celnej; inspekcje fitosanitarne.  

www.bronisze.com.pl 

 

 

http://www.bronisze.com.pl/
http://www.bronisze.com.pl/
http://www.bronisze.com.pl/
http://www.bronisze.com.pl/
http://www.bronisze.com.pl/
http://www.bronisze.com.pl/
http://www.bronisze.com.pl/
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Wiktoria Wiśniewska 

Przedstawiciel Techniczny 

600 340 385 

wiktoria.wisniewska@certisbelchim.com 

Emilia Sarnowska-Golus 

Przedstawiciel Techniczny 

692 490 400 

emilia.sarnowska-golus@certisbelchim.com 

Nowa siła w Ochronie Roślin  

Certis Belchim B.V. łączy mocne strony dwóch dobrze ugruntowanych firm Certis 
Europe i Belchim Crop Protection, tworząc nową siłę w ochronie roślin z mocnymi 
fundamentami w Europie, dynamicznymi i rozwijającymi się platformami w 
Ameryce Północnej oraz rozszerzającymi się możliwościami z partnerami w Afryce, 
Ameryce Południowej i Azji.  

Certis Belchim B.V. opiera się na szerokim i innowacyjnym portfolio produktów 
opartych na japońskich badaniach i rozwoju; nabytych i samodzielnie 
opracowanych produktach własnych; produktach grupy Mitsui AgriScience; 
dostawcach strategicznych; oraz szerokiej i wiodącej na rynku gamie produktów 
biologicznych.  

 

Strony internetowe: 

www.certiseurope.pl www.belchim.pl 

Media społecznościowe: 

www.facebook.com/belchimpoland 

www.instagram.com/belchimpoland 

www.youtube.com/belchimpoland  

 

http://www.certiseurope.pl/
http://www.belchim.pl/
http://www.facebook.com/belchimpoland
http://www.instagram.com/belchimpoland
http://www.youtube.com/belchimpoland
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Piotr Smolarek 

Dział Wiedzy i Rozwoju 

 piotr.smolarek@chemirol.com 

tel.: +48 723 683 325 

Tomasz Raś 

Product Manager - Warzywa 

tomasz.ras@chemirol.com.pl 

 tel: +48 723 680 098 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Chemirol” sp. z o.o. powstało w roku 1990 
w Mogilnie. Od przeszło 30 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania w rolnictwie i 
gromadzi potencjał wiedzy oraz doświadczenia. Każdego dnia specjaliści zatrudnieni 
w Chemirolu potwierdzają pozycję marki w branży, doradzając i sprawnie reagując 
na potrzeby Klientów. PUH „Chemirol” sp. z o. o. przeszło długą drogę od lokalnej 
hurtowni środków ochrony roślin po lidera w kompleksowej obsłudze rolnictwa i 
specjalistę w zakresie doradztwa w ochronie upraw.  

Firma konsekwentnie rozbudowuje portfolio produktów w sektorze środków ochrony 
roślin, nawozów mineralnych, a ponadto ofertę uzupełnia szeroka gama 
komplementarnych biostymulatorów i nawozów dolistnych. Chemirol jest 
dystrybutorem produktów jedno- i wieloskładnikowych, które łącznie dają 
dostępność do ponad 62 substancji czynnych w zakresie ŚOR. Wyprzedzając  coraz 
bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące ekologicznego podejścia do prowadzenia 
upraw, zespół wyspecjalizowanych profesjonalistów tworzy produkty marki własnej: 
Dynamic Cresco, Krzemian, nawozy dolistne OPTI i wiele innych. Jednocześnie firma 
Chemirol jest wyłącznym dystrybutorem produktów Kelp-Products oraz Daymsa na 
Polskę. 

PUH „Chemirol” sp. z o.o. oferuje sprawdzone, bezpieczne i kompleksowe 
rozwiązania w obsłudze nowoczesnego rolnictwa, dba o fachowość doradztwa, 
wdrażając nowe produkty w poszanowaniu dla tradycji i etosu branży. Ponad 900 
pracowników potwierdza swoją codzienną pracą, że marka Chemirol łączy się tylko 
ze sprawdzonymi, pewnymi i bezpiecznymi rozwiązaniami.   

mailto:piotr.smolarek@chemirol.com.pl
mailto:tomasz.ras@chemirol.com.pl
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Jarosław Stawiszyński 

Dyrektor ds. sprzedaży 

jstawiszynski@europlant.biz 

+48 668 431 117 

Katarzyna Zdziechowicz 

Doradca klienta 

kzdziechowicz@europlant.biz 

+48 660 568 901 

Jesteśmy przedstawicielem największej hodowli ziemniaka w Niemczech. Od  27 lat 
sukcesywnie rozwijamy nasiennictwo naszych odmian w Polsce. Aktywnie towarzyszymy 
intensywnym zmianom na rynku jakościowego ziemniaka jadalnego. 

W dwóch własnych gospodarstwach nasiennych produkujemy sadzeniaki odmian 
jadalnych o wyjątkowych walorach smakowych i wysokim plonie handlowym: Vineta (Nr 1 
w Polsce!) Bellarosa, Jelly, Belana, Catania, Bernina, Nandina, Red Sonia, Otolia, Corinna, 
Madeira, Mariola i wiele innych. Oferujemy również szeroką gamę sadzeniaków odmian do 
przetwórstwa m.in:Zuzanna, Amado, Eurogrande, Euroresa, Omega, Sorentina, Osira. 
Gwarantujemy najwyższą jakość sadzeniaków z naszej produkcji oraz zapewniamy 
profesjonalne doradztwo w zakresie technologii uprawy ziemniaków. O popularności 
naszych odmian świadczy ponad 1000 ha plantacji nasiennych w Polsce. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.europlant.biz oraz fanpage 
na facebook’u. 

NASZA WIZJA - Hodujemy, aby wyżywić świat i chronić naszą planetę. 
NASZA MISJA - Działamy na rzecz nowoczesnego, wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.  

EUROPLANT,  Nasze odmiany – Twój sukces! 

We are a partner you can rely on for seed potatoes. We cultivate 1000 ha of potatoes 
seeds in Poland and  offer a wide range of cutting-edge, high-performing potato varieties 
with high natural resistance and tolerance and strong characteristics of the varieties in 
terms of taste and appearance. EUROPLANT operates in over 70 different countries 
around the world. Our subsidiaries and local partners provide insights into the local 
markets and enable us to supply the most appropriate varieties for the specific 
requirements and environmental conditions of each location. 

 

 

 

http://www.europlant.biz/
http://www.europlant.biz/
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Jarosław Wańkowicz 

Dyrektor ds. zarządzania surowcem  

jaroslaw.wankowicz@ffp.pl 

Katarzyna Majchrzak 

Szefowa ds. komunikacji i 
zaangażowania społecznego 

katarzyna.majchrzak@ffp.pl  

 

Farm Frites Poland SA działa w Lęborku od 1994 r. Zajmuje się produkcją frytek, placków i płatków 
ziemniaczanych dla McDonald’s, Farm Frites oraz Aviko. Każdego roku przetwarza ponad  
250.000 ton ziemniaków z polskich pól. Frytki produkowane dla McDonald’s  
trafiają do restauracji w 11 europejskich krajach. Firma stale się rozwija. Zwiększając moce  
produkcyjne zaprasza do współpracy nowych producentów ziemniaków. 
Wizja firmy: „To, co robimy, robimy dobrze. To, co robimy dobrze, zawsze możemy robić lepiej  
RAZEM”. 
Będąc aktywnym członkiem lęborskiej społeczności firma reaguje na potrzeby osób chorych i 
ubogich, a także potrzeby dzieci i młodzieży związane ze zdrowiem, sportem i edukacją. Jest 
laureatem wielu nagród z kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. Nagroda 
Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju 2020, Pomorski Gryf Gospodarczy 2018, Liderzy Filantropii 
2015. 
www.ffp.pl, www.facebook.com/FarmFritesPoland, www.linkedin.com/company/farm-frites-
poland-sa 
 
Farm Frites Poland SA has been operating in Lębork since 1994. It produces fries, potato pancakes 
and flakes for McDonald's, Farm Frites and Aviko. Every year, it processes over 250,000 tons of 
potatoes from Polish fields. French fries produced for McDonald's go to restaurants in 11 
European countries. The company is constantly developing. By increasing its production capacity, 
it invites new potato producers to cooperate. Being an active member of the Lębork community, 
the company responds to the needs of the sick and the poor, as well as the needs of children and 
adolescents related to health, sports and education. Farm Frites Poland is a laureate of many 
awards in the category of corporate social responsibility.  
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Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy został utworzony dnia 1 kwietnia 
1950 roku. Jako jedna z największych jednostek naukowych o zasięgu ogólnokrajowym 
realizuje politykę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie produkcji zwierzęcej i 
kształtowania środowiska rolniczego. Działalność ta ukierunkowana jest zarówno na 
bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji bezpiecznej i wysokiej jakości żywności w 
warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska, ale także wykorzystanie zwierząt 
gospodarskich dla celów biomedycznych. Instytut posiada status Państwowego Instytutu 
Badawczego od 23 listopada 2006 roku. 

Główny przedmiot działania Instytutu: 

prowadzenie badań naukowych (podstawowych, stosowanych, przemysłowych), prac 
rozwojowych w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego oraz 
działalności badawczo-rozwojowej, 

zastosowanie wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności 
badawczo-rozwojowej do potrzeb praktyki, 

wdrażanie wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności 
badawczo-rozwojowej. 

Zakres realizowanych badań naukowych i prac rozwojowych: 

chów i hodowla: bydła, koni, owiec i kóz, świń, drobiu oraz pozostałych zwierząt, 

uprawy rolne, w tym: zboża, rośliny strączkowe i rośliny oleiste, 

badania i analizy związane z jakością żywności, 

działalność edukacyjna i upowszechnieniowa, w tym związana z organizacją targów, 
wystaw i kongresów, 

działalność wydawnicza, 

przetwarzanie, zarządzanie i udostępnianie danych teleinformatycznych. 

 
 

facebook.com/IZOO.PIB 
 
twitter.com/iz_pib 
 
instagram.com/instytut_zootechniki_pib 
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SEBASTIAN FILIPEK-KAŹMIERCZAK 

PREZES 

biuro@ohzz.chodeczek.pl 

54 28 49 110 

Chodeczek jest położony na południowo-wschodnim skraju województwa kujawsko-pomorskiego.  

Główne kierunki działalności gospodarczej Ośrodka to produkcja i sprzedaż żywca wieprzowego, 
wołowego, zwierząt zarodowych, mleka, produkcji roślinnej, jak również produktów pochodzących            
z przemysłu rolnego. W mniejszym zakresie świadczone są usługi rolnicze oraz prowadzi się działalność 
handlową. Misją Ośrodka jest rozwój sprawnego ekonomicznie, nowoczesnego przedsiębiorstwa 
hodowlanego oferującego wysokiej klasy nośniki postępu biologicznego dla terenowej i krajowej hodowli 
bydła mlecznego i trzody chlewnej. 

NASZA OFERTA: 

krajowe czystorasowe prosięta i warchlaki rasy WBP 

knurki, loszki 

warchlaki rasy puławskiej, 

jałówki, byczki do 2 tyg. 

zboża paszowe i konsumpcyjne, rzepak, kukurydza 

Świadczymy usługi w tym siew w systemie uproszczonym i systemie siewu pasowego (Strip-till) 
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Krzysztof Tomasik 

p.o. Prezes Zarządu 

sekretariat@ohzgajewo.pl 

(55) 272-20-02 

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Gajewo" Sp. z o.o. jest jedną z 31 spółek hodowli 
roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, nad którymi 
nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Spółka 
położona jest na Żuławach (woj. pomorskie, powiat malborski, gm. Malbork). W jej 
skład wchodzi gospodarstwo rolne w Tragaminie i siedziba w Kałdowie. W spółce 
prowadzona jest produkcja roślinna na powierzchni ponad 1000 ha (pszenica, 
kukurydza, rzepak, buraki cukrowe, intensywne użytkowanie łąk w celu zapewnienia 
bazy paszowej dla utrzymania bydła), chów i hodowla bydła zarodowego rasy 
polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oraz produkcja i sprzedaż energii elektrycznej z 
własnej biogazowni rolniczej. 

W prowadzeniu prac hodowlanych i selekcji wykorzystywana jest genomowa ocena 
wartości hodowlanej jałówek. Gospodarstwo dysponuje nowoczesnymi maszynami 
rolniczymi. Spółka współpracuje z uczelniami wyższymi, a także prowadzi praktyki 
dla uczniów szkół rolniczych. W listopadzie 2018 r. spółka utworzyła Klaster 
energyREGION Gajewo, który otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.  

Oferta handlowa obejmuje: sprzedaż buhajów hodowlanych, sprzedaż płodów 
(pszenica, buraki, rzepak), skup substratów do biogazowni rolniczej.  

www.ohzgajewo.pl  

www.twitter.com/gajewo  

www.facebook.com/ohzgajewo     
 

http://www.ohzgajewo.pl/
http://www.ohzgajewo.pl/
http://www.ohzgajewo.pl/
http://www.ohzgajewo.pl/
http://www.ohzgajewo.pl/
http://www.twitter.com/gajewo
http://www.twitter.com/gajewo
http://www.twitter.com/gajewo
http://www.twitter.com/gajewo
http://www.twitter.com/gajewo
http://www.facebook.com/ohzgajewo
http://www.facebook.com/ohzgajewo
http://www.facebook.com/ohzgajewo
http://www.facebook.com/ohzgajewo
http://www.facebook.com/ohzgajewo


XXIX Krajowe Dni Ziemniaka – Potato Poland 2022 Zamarte 

Józef Stępkowski 

Prezes Zarządu 

ohz@ohz-glogowek.pl 

77 437 32 59 

Dariusz Kumorek 

Główny Hodowca 

dariusz.kumorek@ohz-glogowek.pl 

728 423 759 

OHZ Głogówek to największe w Polsce centrum prowadzenia hodowli bydła holsztyńsko-
fryzyjskiego odmiany czerwono-białej. Spółka jest również producentem wybitnej jakości 
materiału hodowlanego trzody chlewnej. Ośrodek Hodowli Zarodowej wpisany jest przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do grupy strategicznych Spółek hodowli zwierząt  
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Spółka gospodaruje na powierzchni 
2328 ha. Produkcja roślinna prowadzona jest z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć 
technicznych oraz z zastosowaniem tzw. rolnictwa precyzyjnego. Misją Spółki jest 
uzyskiwanie postępu genetycznego zwierząt prowadzącego do zwiększania efektywności 
produkcji zwierzęcej poprzez dostarczanie na rynki rolne zwierząt o udoskonalonych 
cechach produkcyjnych i funkcjonalnych. Spółka oferuje: jałówki cielne rasy HF RW; buhaje 
hodowlane do SHiUZ rasy HF RW; buhaje hodowlane do krycia naturalnego; buhajki HF RW  
do opasu; zarodki od wysoko wydajnych krów rasy HF RW; knurki hodowlane linii 
ojcowskich: WBP, PBZ, Duroc oraz krzyżówkowe ras: Duroc x Pietrain; loszki hodowlane linii 
matecznych: WBP, PBZ oraz krzyżówkowe ras: WBPxPBZ, PBZxWBP oraz prosięta.  
 

Genetic Dairy Breeding “Głogówek” is one of the largest breeding centers of dairy cattle HF 
(Holstein-Friesian) in Poland variety RW. The company is also a producer of outstanding 
quality breeding mateial for pig. The breeding centre has been entered by the Minister of 
Agriculture and Rural Development into the groupof strategic animal husbandry 
companiesof special importance for the national economy, in which the rights under the 
shares are performed by the National Centre for Agricultural Support.  
 

www.ohz-glogowek.pl                                                              www.facebook.com/ohzglogowek 
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Wiktor Karol 

Prezes Zarządu  

sekretariat@ohz-kamieniec.pl 

74 817-32-14 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 

Jest producentem najwyższej jakości mleka, materiału hodowlanego, żywca 
wołowego, koni oraz pszenicy ozimej, kukurydzy, rzepaku i soi.  

Tradycje gospodarcze Kamieńca Ząbkowickiego jako Ośrodka Hodowli Zarodowej 
zapoczątkowali Cystersi w 1249 r.  

Misją firmy jest produkcja najlepszych jakościowo produktów w dziedzinie 
produkcji rolniczej w Polsce,  z wykorzystaniem najnowszych technologii 
dostępnych na rynku w celu poprawy dobrostanu bydła oraz koni w kierunku 
hodowlanym, jak i zapewnienia najwyższej jakości plonów w kierunku produkcji 
roślinnej.  

Nasza działalność znajduje uznanie podczas wystaw, zawodów i pokazów 
krajowych oraz międzynarodowych, gdzie nasze bydło i konie rokrocznie 
zdobywają najwyższe lokaty.  

 

Strona www: www.ohz-kamieniec.pl 

Facebook: www.facebook.com/OHZKamieniec/ 

 

 

 

http://www.ohz-kamieniec.pl/
http://www.ohz-kamieniec.pl/
http://www.ohz-kamieniec.pl/
http://www.facebook.com/OHZKamieniec/
http://www.facebook.com/OHZKamieniec/
http://www.facebook.com/OHZKamieniec/
http://www.facebook.com/OHZKamieniec/
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Małgorzata Wysoczańska 

p.o. Prezesa  Zarządu 

prezes@ohzlubiana.eu 

785-868-196 

Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana sp. z o.o. 

Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. należy do grupy przedsiębiorstw – Spółek KOWR o 
szczególnym, strategicznym znaczeniu dla polskiego rolnictwa. Głównym celem funkcjonowania 
jest upowszechnienie szeroko rozumianego postępu w polskim rolnictwie. 

Tradycję Ośrodka datuje się od 1957r. Grunty położone są na terenie dwóch gmin: Choszczno i 
Pełczyce. 

Ogólny areał, na którym gospodaruje Spółka wynosi 3 456 ha – dzierżawa od KOWR. 

W strukturze zasiewów dominującą pozycję zajmują: zboża 60%, rzepak 20%, okopowe 3%, rośliny 
pastewne 15% i inne 2%. 

Spółka zatrudnia 120 pracowników. 

Prowadzi chów i hodowlę bydła mlecznego rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej PFH i owiec rasy 
merynos polski w typie mięsnym i w starym typie. Stado podstawowe merynosa polskiego liczy 
470 matek. 

BYDŁO: Krowy mleczne to główny kierunek produkcji w Ośrodku Hodowli Zarodowej Lubiana. 
Pogłowie bydła ogółem to średnio 2873 sztuk, w tym 1000 sztuk stanowią krowy mleczne, 
wyróżniające się wysoką wydajnością, bardzo dobrą budową, wyrostkowością, prawidłowo 
ukształtowanymi i zawieszonymi wymionami oraz zdrowotnością. Wydajność  za ostatni rok 
wyniosła 13 000 kg mleka średnio od jednej krowy. 

Spółka sprzedaje rocznie około 150 – 200 jałowic cielnych, 30 szt. byczków do krycia naturalnego i 
12 milionów litrów mleka surowego. Zwierzęta prezentowane na licznych wystawach regularnie 
zdobywają najwyższe nagrody. 

 OFERTA HANDLOWA  

- zboża konsumpcyjne i paszowe 

- rzepak ozimy  

- młode bydło opasowe i jagnięta  

ZWIERZĘTA HODOWLANE  

- byczki do 2 m-cy, buhaje do krycia naturalnego 

- krowie pierwiastki, jałówki cielne rasy PHF pochodzące z własnej hodowli 

- owce: maciorki i tryczki hodowlane  
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Jarosław Bereźnicki 

Prezes Zarządu 

jaroslaw.bereznicki@przerzeczyn.co
m.pl 

74 837 50 61 

Piotr Zarzycki 

Główny Agronom 

piotr.Zarzycki@przerzeczyn.com.pl 

74 837 50 61 

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. w Gilowie działa 
od 1966 roku. W skład spółki wchodzą dwa gospodarstwa rolne Gilów oraz 
Stasin, które znajdują się na terenie położonym w obrębie Gmin Piława 
Górna i Niemcza na Dolnym Śląsku.  Podstawą  działalności Spółki  jest 
hodowla bydła mlecznego, rasy polskiej holsztyńsko- fryzyjskiej odmiany 
czerwono –białej , polskiej czerwono białej  i polskiej czerwonej ,produkcja 
mleka oraz produkcja roślinna. Uprawiany jest głównie jęczmień, rzepak i  
kukurydza. Od 2013 roku w spółce jest rozwijana hodowla czystorasowego 
bydła mięsnego rasy Limousine. Nasze zwierzęta zdobywają liczne tytuły 
superchempionów  na wystawach w całym kraju pod względem wydajności 
mlecznej  czy  pokroju. 

Gilów 120A,58-230 Niemcza, Tel. 74/8 375 061; e-mail 
ohzprzerzeczyn.com.pl; www.przerzeczynzdroj.com.pl 

 

http://www.przerzeczynzdroj.com.pl/
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Kamil Maniak 

Dyrektor Zarządzający 

kamil.maniak@omnivent.pl 

+48 668 834 987 

Adam Rydzyński 

Specjalista ds. Sprzedaży 

adam.rydzynski@omnivent.pl  

+48 538 238 086 

Omnivent jest światowej klasy specjalistą w zakresie doradztwa, projektowania, 
produkcji i montażu najwyższej jakości technologii przechowywania ziemniaków, 
cebuli, marchwi i innych płodów rolnych. Omnivent posiada własny dział  
badawczo-rozwojowy dzięki czemu jesteśmy na czele rynku w rozwoju trwałych  
i niezawodnych urządzeń. Nasi klienci mogą mieć pewność, że mają najbardziej 
wiarygodny i energooszczędny sprzęt oraz fachową pomoc, co zapewni minimalne 
straty jakości. 

Omnivent is the worldwide active specialist in consultancy, design, production and 
installation of state-of-the-art storage technology for potatoes, onions, carrots and 
other crops. Omnivent has its own research and development department so we 
are ahead the market in the development of sustainable and reliable equipment. 
For this reason you can be sure that you will have the most reliable and energy 
efficient equipment with minimal quality losses and an optimal support. 

Omnivent Sp. z o.o. 
ul. Sępoleńska 20  
77-420 Lipka 
POLAND  
tel.: +48 67 266 54 02 
e-mail: omnivent@omnivent.pl  
www.omnivent.pl 
www.facebook.com/omnivent 
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Kontakt: 

PAIH 24 

Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl 

Serwis PAIH24: +48 22 334 99 55 

Naszą misją jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do 
kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. 
Działamy zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH). 

Oferujemy szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia 
gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomagamy również w 
pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, 
opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz 
wiarygodnych partnerów i dostawców. 

Zapewniamy dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń 
oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. 

 

The Polish Investment and Trade Agency (PAIH) supports both the foreign 
expansion of Polish business and the inflow of FDI into Poland. We also aim to 
boost Polish exports. Supporting entrepreneurs, the Agency assists in overcoming 
administrative and legal procedures,  related to specific projects as well as helps to 
develop legal solutions, find a suitable location, reliable partners and suppliers. 
 

             https://www.paih.gov.pl/pl 

 

mailto:paih24@paih.gov.pl?subject=Zapytanie kontaktowe PAIH24
https://www.paih.gov.pl/pl
https://www.paih.gov.pl/pl
https://www.paih.gov.pl/pl
https://www.paih.gov.pl/pl
https://www.paih.gov.pl/pl
https://www.paih.gov.pl/pl
https://www.paih.gov.pl/pl
https://www.paih.gov.pl/pl
https://www.paih.gov.pl/pl
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Zbigniew Rembowski 

Stanowisko 

Podstawową działalnością firmy PlantiCo jest hodowla twórcza i zachowawcza roślin ogrodniczych, 
produkcja nasienna, konfekcjonowanie i sprzedaż nasion oraz produkcja roślinna (zboża, rzepak, 
kukurydza).  

W dniu 01.04.2020 nastąpiło połączenie Spółek PlantiCo Zielonki, Polan Kraków i Spójnia Nochowo. 
Od tej daty tworzymy wspólnie polską firmę hodowlano-nasienną z wieloletnią tradycją, nad którą 
nadzór sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. PlantiCo po połączeniu posiada najwięcej 
własnych odmian warzyw (382) i kwiatów (233) w Polsce. 1 lutego 2021 roku nastąpiło przyłączenie 
do Spółki PlantiCo - Zakładu Szkółkarskiego KZD Nowy Dwór, który wniósł do firmy bogatą ofertę 
drzew, krzewów i bylin. 

Misją firmy jest budowanie zaufania do swoich marek , wysoka jakość i dostępność produktów oraz 
hodowla nowych odmian o cechach poszukiwanych przez różne grupy odbiorców i dostosowanych 
do warunków klimatyczno-glebowych naszego kraju. Wśród nowości znajdują się ogórek gruntowy 
Arko F1, Remiz F1, Staretr F1 i Liberty F1, cebula Cordia F1, burak ćwikłowy Mars F1 i Betako F1, 
fasola Helena, Maxigold i Grinstar, pomidor Janko F1, kapusta pekińska Polstar F1, kapusta głowiasta 
biała Jasper F1 i Opalo F1, koper Samson 

W ofercie firmy znajdują się zarówno nasiona w opakowaniach Standard jak i odrębne serie nasion, 
np.: Mini ogród, Nasiona na kiełki, Mikrolistki, Antyoksydanty, Nasiona na taśmie, Nasiona 
otoczkowane, Zioła, Nasiona ekologiczne z certyfikatem BIO. 

PlantiCo wielokrotnie zostało wyróżnione w konkursach produktowych i jakościowych, otrzymując 
wiele nagród i certyfikatów m.innymi Złoty Medal POLAGRA-PREMIERY i GARDENIA, Jakość Roku, 
Jakość Roku – Wybór Polaków, Najlepsze w Polsce, Złoty Żuraw Rolnictwa 
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Marta Grabska 

Sp.ds sprzedaży i marketingu 

m.grabska@pmhz.pl 

694 494 427 

Krystian Chwalisz 

Doradca klienta 

k.chwalisz@pmhz.pl 

504 288 364 

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie jest firmą 
hodowlano-nasienną kontynuującą ponad 70 letnie tradycje polskiej hodowli i nasiennictwa 
ziemniaka. 

Przez ten okres udało nam się wyhodować wiele nowych, wartościowych odmian 
ziemniaka spełniających oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców.  
W ofercie firmy znajdują się zarówno odmiany jadalne:  Pogoria, Tonacja, Owacja, Irys, 
Irga, Tajfun, Bryza, Magnolia, Stokrotka, Mazur, Ignacy, Laskara oraz odmiany skrobiowe 
ziemniaka : Jubilat, Boryna, Mieszko, Amarant, Harpun, Glada, Torpeda, Kotwica, Fala,  
Rumpel, Pasat, Kaszub, Ikar, Hinga, Inwestor. 

  

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o prowadzi działalność  
w czterech oddziałach: Strzekęcino (woj. zachodniopomorskie), Jezierzyce  
i Celbowo (woj. pomorskie) oraz Szyldak (woj. warmińsko-mazurskie).  

Misją firmy jest hodowla nowych odmian i nasiennictwo ziemniaka.  Priorytetem jest 
dostarczenie Państwu wysokiej jakości sadzeniaków oraz zapewnienie wszechstronnego 
wsparcia popartego wiedzą i doświadczeniem naszej kadry. 

  

Zapraszamy do współpracy. 
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czytelnik@topagrar.pl 

61 869 06 90 

czytelnik@tygodnik-rolniczy.pl
   
61 886 29 70 

Top agrar Polska-profesjonalny, nowoczesny i sprawdzony na każdym polu miesięcznik dla 
rolników i przedstawicieli branży agro. Magazyn wydawany jest co miesiąc z dodatkami: 
top świnie, top bydło oraz 2-miesięcznikami top Agroszef, Bydło mięsne i opasy, Ziemniaki. 
Na www.topagrar.pl podajemy m.in. nowości z branży rolnej oraz aktualne notowania cen. 
Organizujemy spotkania i warsztaty. 

Tygodnik Poradnik Rolniczy-zawsze po stronie rolnika! Najbardziej cenione przez rolników 
źródło informacji dotyczące branży agro. Ponad 70 stron rzetelnych porad dotyczących 
hodowli, uprawy i techniki rolniczej.  

Profi to magazyn dla użytkowników i pasjonatów techniki. Z nami zyskujesz niezależne 
testy ciągników i maszyn, w których piszemy o ich plusach i minusach, garść porad 
warsztatowych oraz dawkę nowości w technice rolniczej.  

Elita Dobry Hodowca-specjalistyczny magazyn dla producentów bydła mlecznego. Radzi jak 
zarządzać stadem, żywić bydło, odchować cielęta, wyposażyć oborę, leczyć i chronić krowy. 

Sad Nowoczesny to specjalistyczne czasopismo dla sadowników i wszystkich 
zainteresowanych wsparciem produkcji sadowniczej. Co miesiąc poruszamy zagadnienia 
agrotechniczne dotyczące nowoczesnej uprawy roślin sadowniczych, nawożenia, ochrony 
przed szkodnikami i chorobami, przechowywania owoców, czy nowych odmian.  

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie to miesięcznik dedykowany plantatorom warzyw 
polowych i owoców miękkich, produkowanych również pod osłonami. W każdym numerze 
eksperci i praktycy przedstawiają problematykę produkcji warzyw i owoców–od 
planowania, poprzez możliwości finansowania, technologię uprawy, ochronę roślin i 
nawożenie. 
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Paweł Radomski 

 Sprzedaż techniki ziemniaczanej 

pawel.radomski@ropapolska.pl 

+ 48 607 922 777 

ROPA Maschinenbau to największy producent maszyn do zbioru buraków cukrowych i 
techniki ziemniaczanej. Wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy maszyn wpływa na  
rozwój i poszerzanie oferty o nowe produkty. 

W  ofercie techniki ziemniaczanej  posiadamy kombajny ciągane jedno i dwurzędowe, 
ładowarki oraz rozdrabniacze do łętów. 

Jakość ma u nas najwyższy priorytet i jest uzyskiwana przez zastosowanie najnowszych 
technologii oraz naszej wiedzy technicznej z zakresu konstrukcji maszyn, którą 
zdobywaliśmy przez dziesiątki lat. 

Obecnie produkty firmy ROPA cechują się wysoką jakością powiązaną z długą żywotnością 
oraz doskonałymi wynikami pracy.  

"Chcemy by nasza technologia zbioru ziemniaka spełniała Twoje oczekiwania – zarówno 
pod względem ekonomicznym jak i badawczo-rozwojowym".  

W siedzibie Firmy ROPA w Sittlesdorfie zatrudnionych jest łącznie ponad 480 pracowników. 
Wraz z pracownikami firm córek załoga liczy ponad 700 zatrudnionych. ROPA działa na 
całym świecie.  

Firma ROPA posiada własne filie spełniające funkcje dystrybutorów, obsługi serwisowej i 
posiadające dobrze zaopatrzone magazyny części zamiennych. 

Liczne nagrody i wyróżnienia w tym dwa medale na Agritechnice 2019 za innowacyjność 
stworzyły z ROPA lidera w dziedzinie jakości oraz rozwiązań technicznych. 

 

www.youtube.com/user/ROPASittelsdorf 

www.ropa-maschinenbau.de/pl 
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Prokurent 
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+48 510769533 

Marta Paprocka 

Koordynator ds. Marketingu & PR 

mpaprocka@silbo.pl 

+48 693554904 

Producent opakowań dobrych dla planety - przeznaczonych do recyklingu lub 
kompostowania, ze zminimalizowaną zawartością plastiku lub całkowicie go 
pozbawionych. 

Opakowania SILBO powstają zgodnie z regułami ekoprojektowania i wyznaczają światowe 
trendy w kategorii opakowań ekologicznych. 

Jako jedna z niewielu firm na świecie, SILBO stosuje szlachetny i ekologiczny druk wodny 
na wszystkich swoich giętkich materiałach opakowaniowych, zarówno na foliach 
kompostowalnych, plastikowych, jak i na papierze. 

SILBO jest autorem m.in. opakowań linii MR PAPER - giętkich, papierowych opakowań na 
żywność, z organiczną siatką i zwiększoną odpornością na wilgoć. 

Innowacyjne opakowania SILBO zostały docenione m.in. na Targach Fruit Logistica w 
Berlinie, gdzie firma została nagrodzona Silver Innowation Award 2020.  

Potwierdzeniem wysokiej jakości opakowań SILBO są międzynarodowe certyfikaty (BRC, 
DIN, TUV AUSTRIA, BPI, FSC, PEFC), własne patenty oraz znamienici klienci. 

SILBO is the polish producer of packaging that is good for the planet – recyclable or 
compostable, with minimal or no plastic. SILBO packaging is created in accordance with the 
rules of eco-design and sets global trends in the category of ecological packaging. 
As one of the few companies in the world, SILBO uses noble and ecological water-based 
printing on all its flexible packaging materials, both on compostable, plastic films and on 
paper. 
SILBO is the author of MR PAPER line packaging - flexible, paper food packaging, with an 
organic mesh and increased resistance to moisture. 
The confirmation of the high quality of SILBO packaging are international certificates and 
distinguished customers. 

www.silbopackaging.com 
www.silbo.pl 

http://www.silbopackaging.com/
http://www.silbo.pl/
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+48 600 253 700 

Mateusz Stankiewicz 

Specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego 

mateusz.stankiewicz@wasat.pl 

+48 608 082 640 

Wasat Sp. z o.o. oferuje rolnikom i plantatorom serwisy internetowe 
wykorzystujące dane satelitarne: 

IRRIGET 
Serwis dostarcza precyzyjne informacje o bieżących warunkach wilgotnościowych 
na polach i o kondycji plantacji. Mapy i wykresy czytelnie prezentują wielkość 
parowania, bilans wodny pola oraz stres u roślin, co ułatwia podejmowanie 
optymalnych decyzji nawodnieniowych. 

FERTISAT 
Prosty w obsłudze serwis umożliwia szybką ocenę stanu upraw i generowanie map 
aplikacyjnych ułatwiających optymalne nawożenie azotem zbóż i rzepaku. 

Wasat Sp. z o.o. provides farmers and growers with the on-line services using 
satellite data:  

IRRIGET 

The service offers precise information on the current moisture conditions in the 

fields and on the conditions of the plantations. Legible maps and clear charts 

present the amount of evaporation, water balance and plants vigor, which 

facilitates decision-making on optimal irrigation. 

FERTISAT 

The user-friendly service allows to assess crop conditions and to generate 

application maps for optimal nitrogen fertilization of cereals and rape. 
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Yara Poland Sp. z o.o. jest przedstawicielem jednego z największych 
światowych koncernów chemicznych – Yara International ASA z siedzibą w 
Oslo w Norwegii, lidera międzynarodowego rynku nawozowego. 

W Polsce firma rozpoczęła swoją działalność w roku 1991 w Szczecinie.  
Ponad 30 lat działamy w Polsce i dostarczamy na nasz rynek nowoczesne 
rozwiązania dla rolnictwa. Przez ten okres, firma rozwinęła sieć sprzedaży, 
dzięki której produkty nawozowe opatrzone wizerunkiem łodzi Wikingów 
stały się ogólnie dostępne dla polskich rolników i ogrodników. Profesjonalne 
doradztwo nawozowe realizowane przez kompetentny zespół regionalnych 
doradców agronomicznych pozwala producentom rolnym i plantatorom w 
pełni wykorzystać efektywność wysokiej jakości produktów, dostarczanych 
przez Yara Poland. Udział Yara w rynku nawozów rolniczych wynosi od kilku 
do kilkunastu procent w zależności od grupy produktowej, natomiast w 
segmencie nawozów ogrodniczych firma jest liderem polskiego rynku. 

Naszą misją jest odpowiedzialnie nakarmić świat i chronić planetę. 

Rozwiązania Yara w zakresie odżywiania upraw i precyzyjna oferta rolnicza, 
umożliwiają rolnikom zwiększenie plonów i poprawę jakości produktów, przy 
jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Nasze 
rozwiązania środowiskowe i przemysłowe poprawiają jakość powietrza i 
redukują emisje. Jesteśmy obecni na całym świecie, dzięki ponad 17 000 
pracowników i działalności w ponad 60 krajach. 

 


