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W Kielcach w dniach 18–19 listopada odbyły się, już po raz drugi,
targi branży sadowniczej oraz producentów warzyw Horti Tech. Na
targach swoje usługi, jak i szeroką ofertę reprezentowało ponad 100
firm. Wśród nich warto wyróżnić Polsad, Sumi Agro, Timac Agro
Polska, Innvigo, Yara Poland, Prokam, John Deere, New Holland,
Dupont Poland i wiele, wiele innych. Co dokładnie przygotowano dla
sadowników i warzywników?
Oprócz nowoczesnych ciągników, maszyn, sprzętu ogrodniczego, w tym specjalistycznych urządzeń
(np. systemów zamgławiających i nawadniających, cieszących się dużym zainteresowaniem
zwiedzających), wystawcy zaprezentowali bogatą ofertę środków ochrony roślin i nawozów,
konstrukcje sadownicze, a także materiał szkółkarski.
Rolnicy mogli z bliska przyjrzeć się kompleksowemu programowi mineralnego nawożenia jabłoni. Na
miejscu mieli okazję porozmawiać z ekspertami z zakresu chorób grzybowych owoców
i warzyw. Wszystko w duchu myśli: „Wy produkujecie, my zadbamy o ochronę!”. Bo przecież dobra
ochrona w przyszłości da wysokiej jakości towar i dobry zysk!
Podczas targów można było też porozmawiać z przedstawicielami różnych firm, których doradcy
z zaangażowaniem opowiadali o swoich doświadczeniach.
– Wyróżnia nas szybkość działania. Tym zdobyliśmy rynek. Naszym atutem są po pierwsze ludzie,
którzy są przygotowani do pracy w terenie, po drugie– portfolio, czyli dopasowanie produktów do
oczekiwań klientów oraz po trzecie niższe ceny przy zachowaniu dobrej jakości – opowiadał Marek
Chojęta, doradca ds. sprzedaży i promocji w firmie Invigo.
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Podczas targów można było zobaczyć nowoczesne maszyny.

W hali targowej odbyła się również konferencja sadowniczo-warzywnicza, gdzie bardzo szeroko
omawiano bieżące problemy producentów warzyw i owoców. Sadownicy mają obecnie bardzo duże
problemy ze sprzedażą jabłek, w tej chwili rozpatrywana jest kwestia wysyłki polskich jabłek do Chin.
Polskie jabłko broni się jakością i ceną, niższe są ceny produkcji, pracowników. Polscy sadownicy
są w stanie zapewnić lepszą jakość przy niskich nakładach, a nowe możliwości w postaci
pieniędzy z Unii będzie można przeznaczyć na przetwórstwo. Nasi rodzimi producenci idą
z duchem, postępem i z oczekiwaniami klientów. Polskich sadowników wyróżnia szybkość działania,
a atutem są ludzie przygotowani do pracy.
Na konferencji przedstawiono również wstępne prognozy dla rynku do 2020 r. włącznie. Pokazano
również badania biologiczne, chemiczne i technologiczne, które w znacznym stopniu
determinują rozwój polskiego nowoczesnego rolnictwa. Sadownicy usłyszeli, w jakie odmiany
warto zainwestować w kolejnym sezonie, jak przedstawia się poziom produkcji szkółkarstwa
w Polsce, a także gdzie szukać potencjalnych odbiorców naszych owoców i warzyw.
Nowoczesne rolnictwo, to również wykorzystywanie w produkcji nawozów i produktów
zootechnicznych nawozów naturalnych, aktywnych molekuł pozyskiwanych z alg morskich, tak jak to
czyni od lat firma Timac Agro.
W hali targowej odbyła się również konferencja sadowniczo-warzywnicza, gdzie bardzo
szeroko omawiano bieżące problemy producentów warzyw i owoców.

– Nasze produkty takie jak Eurofertil Top, Brio P czy KSC MIX są dedykowane wszystkim roślinom
uprawianym w gruncie. Jesteśmy na rynku od 12 lat, mamy 120 doradców w terenie, 50 osób
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w biurze. Dzień w dzień jesteśmy u określonej liczby klientów i opowiadamy o produkcie – mówił
Piotr Szurek, gł. specjalista ds. warzywnictwa z firmy Timac Agro.
Ciekawą prelekcję można było usłyszeć o fertygacji, czyli o różnych sposobach nawożenia, gdzie
prawidłowe jej stosowanie jest możliwe tylko przy pełnej wiedzy na temat potrzeb nawozowych drzew
w oparciu o nowoczesne metody diagnostyczne. Dziś sadownicy stosują najczęściej tylko
nawadnianie, a to tylko połowa sukcesu dobrej jakościowo produkcji.
Bardzo istotny jest również program kompleksowego odżywiania, wówczas – począwszy od
nawożenia doglebowego na odżywianiu dolistnym skończywszy – sadownik uzyska rewelacyjne
efekty w postaci plonu dużo lepszej jakości, jabłka będą bardziej wyrównane, wybarwione i proces
przechowania zyska tylko na jakości finalnego produktu. To bardzo ważne, by utrzymać gwarancję
przedłużenia trwałości, przy zachowaniu najwyższej jakości owoców i warzyw. Wszystko po to, by
umożliwić wykorzystanie pełnego potencjału produkcyjnego roślin oraz osiągnięcie jakości owoców
poszukiwanych przez konsumentów.

W hali targowej odbyła się również konferencja sadowniczo-warzywnicza, gdzie bardzo szeroko
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omawiano bieżące problemy producentów warzyw i owoców.

Horti-Tech to również okazja, by obejrzeć nowoczesne maszyny i zastanowić się nad ich
wykorzystaniem podczas prac m.in. w sadzie. Czy ciągniki firmy John Deere są rzeczywiście chętnie
wybierane przez sadowników?
– Ciągnik John Deere jest często wybieraną maszyną zarówno w gospodarstwach typowo
rolniczych, jak i sadowniczych. Charakteryzuje go trwałość, niezawodność, dobre parametry: uciąg,
wydatki hydrauliki. Dużym atutem jest fakt, że może być wyposażony tak, jak klient sobie życzy.
Mamy szeroką gamę wyposażenia opcjonalnego, duży wybór skrzyni biegów, liczby par hydrauliki.
Oferujemy też elektryczne lub mechaniczne sterowanie podnośnikiem, wszystko zależy od klienta –
opowiadał Michał Klech, specjalista ds. sprzedaży z firmy John Deere.
Głównym celem targów Horti Tech jest wspieranie środowiska producentów polskich
i dostarczenie im takich technologii, by mogli swobodnie konkurować z innymi producentami
w Unii Europejskiej.

Podczas targów można było się również dowiedzieć, jakie kredyty najczęściej wykorzystują
sadownicy.
– Najczęściej preferowany jest 40% + 6 lat po 10, ponieważ dla większości sadowników 40% to jest
tyle, ile wydaliby na ciągnik używany, a 6 rat po 10% to są te pieniądze, które on będzie w stanie
odłożyć, więc dla sadownika taka opcja też jest bezpieczniejsza – mówił Jakub Korczak, dyrektor
ds. sprzedaży oddział Grójec, firma Polsad.
Głównym celem targów Horti Tech jest wspieranie środowiska producentów polskich i dostarczenie
im takich technologii, by mogli swobodnie konkurować z innymi producentami w Unii Europejskiej. By
coroczne wysokie plony stały się dla sadowników gwarancja opłacalności, dającym satysfakcję
z wykonywanej pracy. Wszelkie porady i wskazówki umożliwią wyprodukowanie wysokiej
jakości plonów przy optymalizacji poniesionych nakładów. Wieści o Targach Horti Tech
z pewnością rozejdą się lotem błyskawicy w branży i w przyszłym roku skupią jeszcze szerszą grupę
wystawców i producentów.
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