




3

XXI dni ogrodnika
XXI DNI OGRODNIKA



4

XXI dni ogrodnika
REKLAMA 0010579882

MUZEUM ZAMEK W GOŁUCHOWIE
Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział 
w Gołuchowie. Kiedyś okazała rezydencja 
magnacka, dziś przykład francuskiego 
renesansu, przypominający zamki znad Loary. 
Związany z rodami Leszczyńskich, Działyńskich 
i Czartoryskich. We wnętrzu kolekcja 
waz greckich, rzeźby, malarstwa i tkanin 
przywożonych do Gołuchowa przez Izabelę z 
Czartoryskich Działyńską i Jana Działyńskiego. 
www.mnp.art.pl, tel. 62 7615 094

OŚRODEK KULTURY LEŚNEJ 
W GOŁUCHOWIE - MUZEUM LEŚNICTWA 
W zabytkowych budynkach: „Oficynie”, 
„Powozowni”, „Owczarni” i „Dybulu” 
prezentowane są wystawy stałe i czasowe 
odzwierciedlające związki lasu z kultura i 
sztuką, historię gospodarki i techniki leśnej 
oraz przyrodnicze podstawy leśnictwa. Ośrodek 
Kultury Leśnej organizuje zielone szkoły, akcje 
ekologiczne, festyny edukacyjne, plenery 
artystyczne. 
www.okl.lasy.gov.pl,  tel. 62 7615 045

PARK-ARBORETUM
To blisko 160 ha malowniczego parku 
urządzonego w stylu angielskim, z ogromnym 
bogactwem drzew i krzewów rodzimych i 
egzotycznych i licznymi pomnikami przyrody. 
Wśród nich Dąb Jan, pod którym w 2013 r. pobito 
Rekord Guinnessa. To idealne miejsce na spacery 
i hortiterapię.
www.okl.lasy.gov.pl, tel. 62 7615 045

WARTO ZOBACZYĆ, WARTO DOŚWIADCZYĆ!

Przyjeżdżajcie 
do Gołuchowa!

POKAZOWA ZAGRODA ZWIERZĄT
W Pokazowej Zagrodzie, od świtu do zmierzchu, 
obserwować można żubry, daniele, dziki oraz koniki polskie. 
www.okl.lasy.gov.pl tel. 62 7615 045

GŁAZ NARZUTOWY
To największy w Wielkopolsce i szósty co do wielkości w 
Polsce relikt epoki lodowcowej. Owiany licznymi legendami.

GOŁUCHOWSKI OŚRODEK TURYSTYKI I SPORTU
Otoczone lasem jezioro, piaszczysta plaża, park linowy, 
siłownia zewnętrzna, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz 
kompleksowa baza noclegowo-gastronomiczna. Odnowiona 
infrastruktura nadaje Ośrodkowi nowy wizerunek. 
W pobliżu znajduje się kompleks architektury sportowej. 
www.gotis.pl, www.halagoluchow.pl , 62 7615 063

ZABYTKI SAKRALNE – szlak zabytków sakralnych 
wyznaczają kościoły (najstarszy z XII w.) oraz liczne 
kapliczki i krzyże przydrożne. 

ŚCIEŻKI ROWEROWE I NORDIC WALKING – 
kilometry ścieżek rowerowych ułatwiają miłośnikom 
dwóch kółek podróżowanie i poznawanie jej walorów 
turystycznych Gołuchowa i okolic. To również idealne 
tereny dla amatorów Nordic walking. 

QUESTY, GEOCACHING – poszukując ukrytych 
skarbów za pomocą ulotki questowej czy współrzędnych 
GPS, bawimy się i poznajemy jednocześnie dziedzictwo 
historyczne, kulturowe i przyrodnicze Gołuchowa.
www.goluchow.pl www.okl.lasy.gov.pl 

Gmina Gołuchów
ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów 
www.goluchow.pl
e-mail: gmina@goluchow.pl
tel. 62 7617 017
www.FB.com/GminaGoluchow
www.FB.com/gckzamek

www.goluchow.pl 
e-mail: gmina@goluchow.pl

tel. 62 7617 017 
www.FB.com/GminaGoluchow 

www.FB.com/gckzamek



5

XXI dni ogrodnika

Schumacher Packaging charakteryzuje łączenie tradycyjnych 
wartości z najnowocześniejszą technologią. Klienci potwierdzają 
solidność, niezawodność i elastyczność jaką prezentuje 
Schumacher przy realizacji zleceń.

Schumacher jako dostawca opakowań do pakowania 
warzyw i owoców potwierdza także wyjątkowo korzystny 
stosunek ceny do jakości, co powoduje, że w Polsce ciągle 
zajmuje pozycję LIDERA w dostawach opakowań do 
świeżych owoców i warzyw.
Założona w roku 1948 i kierowana od początku przez właściciela, 
grupa Schumacher Packaging jest jednym z wiodących 
producentów opakowań z tektury falistej i litej - w 2021r osiągnęli 
sprzedaż o wartości 800 mln Euro.

Główny zakład w Ebersdorf, dzięki wydajności produkcyjnej 300 
mln m2, jest jednym z największych zakładów produkcyjnych na 
świecie. Także w pozostałych zakładach niemieckich oraz we 
Wrocławiu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Myszkowie i oddziałach 
SPS., zatrudnionych jest ponad 3000 Pracowników, sumiennie 
wykonujących swoje zadania w zakresie obsługi Klienta, rozwoju 
i produkcji. Schumacher Packaging dysponuje także własną fl otą 
300 samochodów ciężarowych.

Schumacher Packaging Services Sp. z o. o. w : Grudziądzu, 
Gryfi cach, Piątku Małym, Piotrowicach, Myszkowie i Sompolnie 
- gwarantuje dostawy just in time i niskie koszty operacji 
transportowych.
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Gryfice

Zakład Bydgoszcz

Zakład Grudziądz

Zakład Wrocław

Verpa Folie

Zakład Myszków

Piątek Mały
Piotrowice

Sompolno
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- powiat wielkich możliwości.

Powiat Kaliski to kraina sprzyjająca osobom aktywnym. 
Przyciąga turystów pięknem przyrody, której wyrazem są 
rozległe tereny nizinne zachwycające naturalnością i dzikim 

krajobrazem nietkniętym przez człowieka. To właśnie na terenie 
historycznej Ziemi Kaliskiej znajdziecie jakże potrzebne wytchnienie 
od codzienności i szybkiego tempa współczesnego życia. Powiat 
Kaliski oferuje w tym zakresie wielkie możliwości, a odpoczynkowi 
w łączności z naturą sprzyjają atrakcyjne szlaki turystyczne: Szlak 
Edukacyjno-Rowerowy Natura 2000, Szlak Kościołów Drewnianych 
Ziemi Kaliskiej oraz Szlak Kulinarny „Kaliskie Smaki”. 

Pierwszy z nich liczy ponad 32 kilometry. Rozpoczyna się w Nędzerzewie, 
a kończy w Murowańcu nad malowniczym zbiornikiem zaporowym. 
Szlak Edukacyjno-Rowerowy Natura 2000 umożliwia podróż rowerem 
w otoczeniu przepięknych widoków charakterystycznych dla doliny rzeki 
Swędrni. To wyjątkowe miejsca i niepowtarzalna dzikość natury, której 
po prostu trzeba doświadczyć. Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi 
Kaliskiej to kolejna propozycja dla osób zafascynowanych odkrywaniem 
miejsc skrywających w sobie wiele tajemnic. A z pewnością do takich 
należą kościoły drewniane, których na naszym Szlaku jest łącznie 15. 
Skupienie na dość niewielkim obszarze tak wielkiej liczby zabytkowych 
obiektów sakralnych stanowi ewenement w skali kraju. Drewniane 
obiekty to prawdziwe skarbnice, kryjące w sobie kilkaset lat niezwykłej 
historii. Do dnia dzisiejszego zachowały się w dobrym stanie. Zadziwiają 
konstrukcją, urokiem i ponadczasowym bogactwem eksponatów ukrytych 
w ich wnętrzach. Planując rowerowe podróże koniecznie zapoznajcie się z 
ofertą gastronomiczną obiektów znajdujących się na Szlaku Kulinarnym 
„Kaliskie Smaki”. Powiat Kaliski to bowiem natura, bogata historia, 
wielkie tradycje kulturowe, ale również i znakomita kuchnia, oparta na 
produktach i daniach regionalnych. To swoista mieszanka smaków tradycji 
ze szczyptą nowoczesności, której walorów doświadczycie odwiedzając 
obiekty gastronomiczne znajdujące się na tym wyjątkowym Szlaku. A jest 
ich łącznie 13, o różnej specyfi ce i ofercie. Warto przyjechać tu na dłużej 
i skorzystać ze słynnej gościnności restauratorów i gospodarzy obiektów 
agroturystycznych. 

Wytchnienie na terenie powiatu kaliskiego znajdą również osoby 
z zacięciem sportowym, które uwielbiają oddawać się pasji związanej 
z wysiłkiem fi zycznym. To właśnie dla takich ludzi w każdym roku 
przeprowadzamy biegowe Grand Prix Ziemi Kaliskiej. To wydarzenie 

sportowe skupiające cztery biegi odbywające się na terenie: Gminy 
Ceków-Kolonia, Gminy Stawiszyn, Gminy Żelazków i Gminy Opatówek. 
Zmagania mają charakter lokalny, choć na pierwszy z tych biegów, liczącą 
ponad 30 lat tradycji „Wiosnę Cekowską”, każdego roku przyjeżdżają 
nawet biegacze z zagranicy. Do pokonania są różne dystanse. Począwszy 
od wiosennych - cekowskich 5 kilometrów, poprzez zmagania Tribecco 
Stawiszyn 5-10-15 km, w którym do wyboru są aż trzy dystanse, w tym 
najdłuższy – 15 kilometrów. Dwa biegi liczą po minimum 10 kilometrów. 
Pierwszy z nich to „Bieg na pożegnanie lata – Żelazków 10 km”, a drugi 
to niepodległościowy Bieg Chrystowskich rozgrywany w malowniczym 
otoczeniu wspaniałego Pałacu Tłokinia. Warto dodać, że to wydarzenie 
kończy całe zmagania biegowego Grand Prix Ziemi Kaliskiej, a ma to 
miejsce w listopadzie. Pomimo dość chłodnej o tej porze roku aury, emocje 
sportowe solidnie rozpalają uczestników, którzy do ostatnich metrów 
walczą o tytuł najlepszego biegacza i biegaczki z terenu Ziemi Kaliskiej. 
Usatysfakcjonowani będą również rowerzyści, dla których organizujemy 
rajdy rowerowe. Sztandarową propozycją są Rajdy Szlakiem Kościołów 
Drewnianych Ziemi Kaliskiej, ale w naszym kalendarzu znajdują się także 
inne tego typu wydarzenia rowerowe, którą wiodą m.in. komfortową 
siecią ścieżek rowerowych. 

Powiat Kaliski to kraina wielkich możliwości. Posiada swoją historię 
i niepowtarzalny urok. Jeśli kochacie dziką naturę, tajemnicze miejsca 
skrywające bogatą historię i uwielbiacie aktywnie spędzać czas – 
koniecznie odwiedźcie Ziemię Kaliską.  
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REKLAMA 0010572643

REKLAMA 0010568759
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REKLAMA 0010594366

REKLAMA 0010593665
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� warzyw szklarniowych
� warzyw gruntowych
� wysiewy usługowe

PRODUCENT ROZSAD

www.rozsadnik.pl

Bogucice 5
62 814 Blizanów

tel. 727 458 001

tel. 727 458 004

e-mail: rozsadnik@wp.pl

SZCZEPIENIE POMIDORÓW METODĄ JAPOŃSKĄ

SZCZEPIENIE OGÓRKA
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Organiczne podłoża przyszłością  
w uprawach hydroponicznych warzyw 
Obecnie coraz więcej go-
spodarstw bardziej niż 
zwykle liczy wydatki i skru-
pulatnie kalkuluje koszty, 
które nie są związane tylko 
i wyłącznie z ogrzewaniem 
obiektów, ale także z zaku-
pem podłoża uprawowego. 
To właśnie wybór podłoża 
jest ważnym etapem roz-
poczynającej się produkcji. 
Wielu producentów na ca-
łym świecie coraz częściej 
decyduje się na zakup or-
ganicznego podłoża, które 
ma zbliżone właściwości 
fizyczne do wełny kamien-
nej, ale równocześnie jest 
biodegradowalne. W wielu 
jednostkach badawczych 
na świecie analizowane są 
podłoża, które mogą zostać 
użyte w uprawach hydro-
ponicznych warzyw bez 
spadku plonu i jego jako-
ści. W zależności od rejonu 
świata testowane są wytło-
czyny winogron, łupiny mi-
gdałów lub orzechów, weł-
na owcza, włókna konopne 
lub komposty. Wszystkie 
te podłoża mają odmienne 
właściwości fizyczne, któ-
re mogą się drastycznie 
zmieniać w czasie uprawy. 
Zmiany te są często nieko-
rzystne, co w konsekwencji 
odbija się na plonie. Dla-
tego w technologii uprawy 
hydroponicznej z podłożem 
stałym, największe zastoso-
wanie ma wełna kamienna. 
Jednak jak możemy prze-
czytać w dostępnej literatu-
rze, wyprodukowanie 1 m3 

wełny kamiennej może 
emitować do środowiska 
ponad 160 kg CO2 (Danne-
hl et al., 2015). Dochodzi tu 
również aspekt jej składo-
wania i utylizacji, który dla 
producentów jest kłopotli-
wy. Coraz więcej producen-
tów jest tego świadomych. 
Przykładem podłoża o od-
powiednich właściwościach 
fizycznych dla roślin oraz 
w pełni biodegradowalnym, 
jest podłoże z węgla bru-
natnego CarboMat. Mata 
ta posiada stabilne właści-
wości fizyczne, które nie 
zmieniają się drastycznie 
podczas uprawy, co bez-
pośrednio przekłada się na 
jej dłuższe użytkowanie. 
Z mojego doświadczenia 
w uprawie warzyw na pod-
łożu z węgla brunatnego 
wynika, że mata może być 
użytkowana przez 3 do 4 lat 
bez niekorzystnych zmian 
właściwości fizycznych, 
a to duża wartość dodana 
tego podłoża. Zakupując 
matę na bazie węgla bru-
natnego, koszty rozkładają 
się na kilka lat. Uprawa na 
węglu brunatnym jednak 
różni się od uprawy na weł-
nie kamiennej. Należy pa-
miętać, że jest to podłoże 

organiczne, które wymaga 
innej strategii nawodnie-
niowej. W pierwszym roku 
mata ta wymaga więcej 
uwagi, jeżeli chodzi o wil-
gotność, jednak w pozo-
stałych latach jesteśmy 
w stanie ograniczyć zu-
życie wody o kilkanaście 
procent (w zależności 
od gatunku oraz sezonu 
uprawowego). Nawoże-
nie w wielu przypadkach 
jest zbliżone do uprawy na 
wełnie kamiennej (w zależ-
ności od gatunku). Musimy 
również pamiętać, że mata 
posiada pewien kompleks 
sorpcyjny, który musimy 
wziąć pod uwagę, planując 
nawożenie. Dodatkowym 
plusem jest mniejszy ślad 
węglowy, ponieważ pod-
czas produkcji CarboMat 
(od wydobycia po trans-
port, aż do produkcji goto-
wej maty) emitujemy o 40% 
mniej CO2 do atmosfery 
w porównaniu do produkcji 
wełny kamiennej (Łaźny 
et al., 2022). Węgiel bru-
natny jest także bogatym 
źródłem kwasów humuso-
wych oraz humidowych, 
które odgrywają ważną 
rolę w przyswajaniu skład-
ników pokarmowych przez 

rośliny, pełnią również rolę 
swoistych chelatów, zapo-
biegając degradacji i wy-
płukiwaniu składników. Po 
zakończonej produkcji na 
matach z węgla brunatne-
go, możemy je przezna-
czyć jako nawóz w upra-
wach konwencjonalnych, 
a naszym odpadem pozo-
stanie tylko folia. Wprowa-
dzając do gleby zużyty wę-
giel brunatny, wzbogacamy 
ją w substancję organiczną 
i szereg innych związków 
wspomagających wzrost 
roślin. Jest to pewnego ro-
dzaju kaskadowe wykorzy-
stanie węgla brunatnego. 
Mata organiczna na bazie 
węgla brunatnego Carbo-
Mat cieszy się także bardzo 
dużym zainteresowaniem 
w produkcji roślin jagodo-
wych w Polsce i za granicą. 
Przez ostatnie lata z powo-
dzeniem udało się wdrożyć 
technologie produkcji owo-
ców jagodowych w upra-
wach wielkoobszarowych 
na tym właśnie podłożu, 
co przyniosło tymże go-
spodarstwom znaczne 
oszczędności. Produkowa-
ne w tej technologii rośliny 
są odporniejsze na choro-
by fizjologiczne, a owoce 
smaczniejsze i trwalsze.
Produkcja hydroponiczna 
w podłożach organicznych 
to nasza przyszłość, która 
zbliża się wielkimi krokami. 
Od Nas tylko zależy, czy 
będzie opłacalna.

Dannehl, D., Suhl, J., Ulrichs, C., & Schmidt, U. (2015). Evaluation of substitutes for rock wool as growing 
substrate for hydroponic tomato production. Journal of Applied Botany and Food Quality, 88(March), 68–77.  
https://doi.org/https://doi.org/10.5073/JABFQ.2015.088.010

Łaźny, R., Mirgos, M., Przybył, J. L., Niedzińska, M., Gajc-Wolska, J., Kowalczyk, W., Nowak, J. S., Kalisz, S.,  
& Kowalczyk, K. (2022). Lignite substrate and EC modulates positive eustress in cucumber at hydroponic culti-
vation. Agronomy, 12(3), 608. https://doi.org/10.3390/agronomy12030608
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POLSKI PRODUCENT ORGANICZNYCH PODŁOŻY
ŚCIÓŁEK I PREPARATÓW HUMUSOWYCH 

NA BAZIE WĘGLA BRUNATNEGO

Masz pytania? Skonsultuj się z naszymi doradcami

Carbohort Sp. z o.o. 
ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las
Zakład produkcyjny
Jordanowo 11F, 66-203 Jordanowo

facebook.com/carbohort
instagram.com/carbohort_com

Radosław Łaźny,  604 337 452

Carbohort Sp. z o.o.
Polska fi rma rodzinna

Sylwia Gabrysz,  506 383 715

www.carbohort.com  
 biuro@carbohort.com
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Składnik
pokarmowy

Ilości składników w kg·ha-1 uprawy

Dostarczono roślinom
systemem fertygacji

Pobrane przez
rośliny

Odprowadzone z wodami
drenarskimi do środowiska

Azot (N) 2200 1540 660

Fosfor (P) 800 560 240

Potas (K) 3100 2170 950

Wapń (Ca) 2000 1400 600 (w tym 400 z H2O)

Magnez (Mg) 870 610 260 (w tym 140 z H2O)

Siarka (S) 800 560 240 (w tym 140 z H2O)

Chlor (Cl) 630 440 190 (w tym 40 z H2O)

Żelazo (Fe) 19 13,3 5,7

Mangan (Mn) 8 5,6 2,4

Cynk (Zn) 7 4,9 2,1

Bor (B) 6 4,2 1,8

Miedź (Cu) 1,3 0,9 0,4

Molibden (Mo) 1,1 0,8 0,3
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Kwasy i nawozy 
w pożywkach

Pożywka z użyciem
kwasu fosforowego

Pożywka z użyciem
fosforanu

monopotasowego

Dawka
na 1 ha

Zrzut do
środowiska

z 30 % 
przelewem

Dawka
na 1 ha

Zrzut do
środowiska

z 30 % 
przelewem

Kwasy m3 na hektar

Kwas azotowy  
(HNO3 55 %) 3,1 0,9 5,0 1,5

Kwas fosforowy  
(H3PO4 59 %) 1,9 0,6 - -

Razem – kwasy 5,0 1,5 5,0 1,5

Makronawozy tony na hektar

Saletra potasowa  
(13 % N, 38,2 % K) 5,6 1,7 3,4 1,0

Saletra wapniowa  
(15,5 % N, 18,5 % Ca) 3,7 1,1 3,7 1,1

Saletra magnezowa  
(11,0 % N, 9,5 % Mg) 1,9 0,6 1,9 0,6

Chlorek potasu  
(51,5 % K, 48 % Cl) 0,6 0,2 0,6 0,2

Fosforan monopotasowy 
(22,3 % P, 28,2% K) - - 3,1 0,9

Siarczan potasu  
(44,8 % K, 17 % S) 1,2 0,4 1,2 0,4

Siarczan magnezu  
(9,9 % Mg, 13 % S) 1,9 0,6 1,9 0,6

Razem – makronawozy 14,9 4,6 15,8 4,8

Mikronawozy kg na hektar

Librel FeDP-7 (7 % Fe) 260,4 78,1 260,4 78,1

Siarczan manganawy 
(32,3 % Mn)

19,8 5,9 19,8 5,9

Siarczan cynku  
(22,0 % Zn) 

27,3 8,2 27,3 8,2

Boraks (11,3 % B) 37,2 11,2 37,2 11,2

Siarczan miedzi  
(25,6 % Cu)

5,0 1,5 5,0 1,5

Molibdenian sodu  
(39,6 % Mo)

3,1 0,9 3,1 0,9

Razem – mikronawozy 352,8 105,8 352,8 105,8
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ROZSADY WARZYW 
SZKLARNIOWYCH

WENTYLATORY 
PIONOWE

WORK IT

22 7737411   604 628 900   konexim.com.pl
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Drodzy Państwo, we wrześniu 2022 
mija rok odkąd współpracuję z fir-
mą Roam Technology na polskim 
rynku. Firma jest aktywna nie tylko 
w ogrodnictwie, ale także w przemy-
śle spożywczym, chowie zwierząt 
gospodarskich i innych obszarach. 

Działa w ponad 40 krajach na całym 
świecie. Roam Technology jest pro-
ducentem dobrze znanego prepara-
tu Huwa-San TR-50 oraz podobne-
go produktu Bisteran, który posiada 
rejestrację jako środek stymulujący 
wzrost roślin i możemy stosować go 
w formie oprysku na rośliny. Mimo 
tego, że preparat Huwa-SanTR-50 
jest znany od wielu lat, to stale przy-
bywa gospodarstw szklarniowych, 
które decydują się na całosezono-
we ciągłe stosowanie produktu do 
dezynfekcji systemu nawadniania 
oraz używanej do podlewania wody. 
Ogrodnicy sami zauważają pozytyw-
ne zmiany w jakości wody i czystości 
systemu nawadniania (likwidacja 
biofilmu), co przekłada się na lepszą 
zdrowotność i produktywność upra-
wianych roślin. Dlatego zachęcamy 
Państwa do kontaktu i współpracy 
z nami w celu optymalizacji użycia 
preparatu Huwa-San TR-50 i dosto-

sowania go do specyfiki gospodar-
stwa i jakości wody.

Firma Roam Technology stawia na 
dalszy rozwój i dlatego opracowuje 
i wprowadza na rynek nowe produk-
ty. W sezonie 2022 wprowadziliśmy 
na rynek polski dwa nowe produkty: 
jest to Roam Eco Clean oraz Sili-
-Fert P. 

Roam Eco Clean to pierwszy piano-
wy środek czyszczący, który otrzy-
mał oznakowanie EU ecolabel (eko-
-etykieta) dzięki swojemu składowi 
przyjaznemu dla środowiska. Wpro-
wadzając na rynek Roam Eco Clean, 
Roam Technology oferuje bezpiecz-
ny pieniący środek czyszczący, który 
idealnie nadaje się do usuwania osa-
dów organicznych z szerokiej gamy 
materiałów używanych w produkcji 
szklarniowej, na przykład do do-
kładnego mycia rynien uprawowych 

po sezonie produkcyjnym. Przed 
zabiegiem dezynfekcji w szklarni 
zaleca się czyszczenie i mycie, aby 
usunąć jak najwięcej brudu. Im lep-
szy i dokładniejszy jest proces mycia 
i czyszczenia, tym skuteczniejsza 
jest późniejsza dezynfekcja. 

Sili-Fert P to płynny nawóz krze-
mowy wzbogacony mikroelemen-
tami. Sili-Fert P pozwala roślinom 
rozwinąć maksymalną naturalną 
odporność na stresy abiotyczne. Sil-
na roślina to roślina odporniejsza na 
choroby. Cały krzem w Sili Fert P jest 
w 100% rozpuszczalny i w 100% bio-
dostępny do pobrania przez rośliny. 
Zawdzięcza to formule, która stabi-
lizuje pojedynczą cząsteczkę kwasu 
ortokrzemowego i uniemożliwia po-
limeryzację. Tylko monomery kwasu 
ortokrzemowego są pobierane przez 
rośliny, dlatego Sili Fert jest w 100% 
przyswajalny przez rośliny.

Wojciech Juńczyk 
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REKLAMA 0010587980

FOLIA do ŚCIÓŁKOWANIA
                                             biało-czarna

 wysoki współczynnik odbicia światła poprawia doświetlenie roślin
 odporna na promienie UV i uszkodzenia mechaniczne
poprawia warunki termiczne podłoża
 czarna strona zapobiega wyrastaniu chwastów 
pod powierzchnią folii
ułatwia utrzymanie czystości i higienicznych 
warunków upraw, wpływając na zmniejszenie 
ryzyka niektórych chorób

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:
HANDLOWIEC: 48 511 550 101
CHOJNACKI HURTOWNIA 
ROLNO-OGRODNICZA DAMIAN CHOJNACKI
62-811 KOŚCIELNA WIEŚ, ul. POZNAŃSKA 14C

HurtowniaChojnacki.pl

REKLAMA 0010581518



52

XXI dni ogrodnika



53

XXI dni ogrodnika

REKLAMA 0010574291

REKLAMA 0010566862 REKLAMA 0010566808
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Degradacja środowiska naturalnego oraz zła jakość powietrza 
atmosferycznego powodowane są w dużej mierze przez kotły 
spalające paliwa kopalne. Wymusza to szukanie nowych, 
ekologicznych technologii ogrzewania budynków. Idealnym 
rozwiązaniem tego problemu byłoby urządzenie grzewcze 
w 100% ekologiczne, niemal darmowe w eksploatacji, bezpieczne, 
bezobsługowe i trwałe przez okres kilkudziesięciu lat! 

RURY WALCZAKA Sp. z o.o.
ul. Starożytna 5-7
62-800 Kalisz

 48 601 91 89 41
1 rurywalczaka@gmail.com

www.rurywalczaka.pl

Czy takie 
urządzenie istnieje? 

Tak! 
Innowacyjny, wysoko wydajny 
Kocioł Soniczny centralnego 
ogrzewania – RURY WALCZAKA 
w połączeniu z dobrze 
zbilansowanym systemem 
fotowoltaicznym 
„magazynującym energię 
w sieci energetycznej” 
(Program Prosument) 
– spełnia te oczekiwania!
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Objawy rdzy widoczne po górnej i dolnej 
stronie liścia  
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REKLAMA 0010569020



www.agro-service.pl
biuro@agro-service.pl

62-800 Kalisz, Pólko 50 
tel. 62 769 22 19 

Filia:
63-300 Pleszew, 
ul. Gdańska 10a. 
tel. 62 508 02 47  kom.722 214 177

91-610 Łódź, 
ul. Beskidzka 103, 
tel. 42 617 21 83  kom. 601 233 334
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REKLAMA 0010582645

REKLAMA 0010581532 REKLAMA 0010577433

ul. Poznańska 12 F | 62-811 Kościelna Wieś
1 hurtownia@pakos.com.pl   695-989-864 

www.pakos.com.pl

Kupuj szybko i wygodnie
przez Internet!

www.rolno-ogrodniczy.pl

Oddział Żelazków:  
Żelazków 134, 62-817 Żelazków 
1 zelazkow@pakos.com.pl

Oddział Tłokinia: 
Tłokinia Wielka 23, 62-860 Opatówek 

1 tlokiniawielka@pakos.com.pl








