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Nasi redaktorzy

Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa  
i Architektury Krajobrazu poznańskiego 
Uniwersytetu Przyrodniczego. W zespole 
redakcyjnym miesięcznika „Warzywa” 
pracuje od 2004 r. Zajmuje się głównie 
tematyką związaną z technologią 
uprawy warzyw oraz owoców miękkich. 
Uczestniczy również w przygotowaniu 
materiałów z mechanizacji ogrodnictwa.

Ukończyła studia magisterskie na AR  
w Lublinie ze specjalizacją Agrobiznes.  
Po studiach, przez 14 lat pracowała jako 
doradca sadowniczy w Świętokrzyskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
„Centrum Ogrodnicze” w Sandomierzu. 
W 2007 r. rozpoczęła współpracę 
z Wydawnictwem Plantpress pisząc artykuły 
o tematyce sadowniczej. Od lipca 2011 r. 
pracuje w wydawnictwie Plantpress jako 
redaktor i nadal specjalizuje się w dziedzinie 
sadownictwa.

Dr inż. Marcin Bartczak – absolwent 
Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Jako redaktor 
naczelny ogólnopolskiego czasopisma 
„Warzywa” dba o przekazanie czytelnikom 
najnowszych wyników nauki i praktyki 
warzywniczej oraz produkcji ziemniaków 
jadalnych. Ze szczególnym zaangażowaniem 
poświęca się analizom opłacalności produkcji 
ważnych gospodarczo gatunków warzyw.

W wydawnictwie pracuje od 2011 r. 
Jest redaktorem „Hasła Ogrodniczego”, 
zajmuje się ochroną roślin oraz 
tworzeniem kalendarium. Ukończyła 
Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. Pszczoły są jej 
pasją, prowadziła badania życia tych 
owadów zwieńczone obroną pracy 
doktorskiej. Wykładowca na kursach 
pszczelarskich.

Po ukończeniu studiów (na Wydziale Ogrod-
niczym AR w Krakowie) ze specjalizacją 
ochrona roślin, podjęła pracę w wydawni-
ctwie Plantpress.  
W dorobku redaktorskim, poza artykułami, 
ma wiele praktycznych atlasów chorób  
i szkodników oraz monografii propagujących 
uprawę roślin sadowniczych, warzywni-
czych i ozdobnych. Jej główną wizytówką 
są wydawane co roku, od przeszło dekady, 
autorskie programy ochrony roślin.

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Tytuł doktora  nauk rolniczych 
uzyskała w 2012 r, specjalizując się 
w uprawie grzybów jadalnych. W 2008 r.  
dołączyła do zespołu miesięcznika 
„Warzywa”, w którym zajmuje się tematyką 
doboru odmian warzyw i ziemniaków oraz ich 
intensywnej uprawy. Od 2017 roku prowadzi 
dział warzywniczy w „Haśle Ogrodniczym”.

Ukończył AR w Krakowie ze specjalizacją 
szkółkarstwo ozdobne. Od 1998 r. redaktor 
„Hasła Ogrodniczego” i „Szkółkarstwa”. 
W latach 2005–2007 z-ca red. naczelnego 
dwumiesięcznika „Szkółkarstwo”, od 
2011 r. – red. naczelny. Od 2010 r. red. 
naczelny „Informatora Sadowniczego”. 
Współpracuje z „EFM”, autor artykułów 
popularnonaukowych w tygodnikach 
„Polityka” oraz „Przekrój”.

Absolwentka SGGW w Warszawie. Tytuł doktora 
nauk rolniczych obroniła w IO w Skierniewi-
cach w 2008 r. Od maja 2011 r. na stanowisku 
redaktora „Hasła Ogrodniczego”, „MPS SAD” 
oraz „EFM”. W pracy redaktorskiej angażuje się 
w tematy związane z intensywną produkcją sa-
downiczą oraz nowymi technologiami w produkcji 
truskawek, malin i gatunków jagodowych. Od 
stycznia 2014 r. tworzy także strony miesięcznika 
„Truskawka, Malina, Jagody” – specjalistycznego 
pisma dedykowanego owocom miękkim oraz 
rynkowym trendom w tej dziedzinie. 

Monika  
Strużyk

Anna  
Wilczyńska

Małgorzata  
Polańska

Absolwentka SGGW w Warszawie. 
Bezpośrednio po ukończeniu studiów 
podjęła pracę w wydawnictwach 
związanych z uprawą roślin sadowniczych. 
Od maja 2011 r. redaktor naczelny „MPS 
SAD”. Autorka tekstów publikowanych  
m.in. w czasopismach „MPS SAD”,  
„Hasło Ogrodnicze”, „Warzywa” 
i „Informator Sadowniczy”.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego 
(UR) w Krakowie. Po uzyskaniu tytułu 
doktora nauk rolniczych w zakresie 
inżynierii rolniczej rozpoczęła pracę 
w wydawnictwie Plantpress. Od 2011 r.  
jest redaktorem specjalizującym się 
w mechanizacji ogrodnictwa. Wraz z Anną 
Maciejuk prowadzi dział warzywniczy 
w „Haśle Ogrodniczym”.

Absolwentka Handlu Zagranicznego  
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie i Dziennikarstwa  
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W wydawnictwie Plantpress na 
stanowisku Koordynatora Projektów 
Wydawniczych pracuje  
od 2011 roku. Prowadzi portale 
internetowe wydawnictwa 
– Ogrodinfo.pl oraz wrp.pl.

Ilona  
Sprzączka

Gerard  
Poldervaart

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
pasjonatka roślin ozdobnych. Po 
ukończeniu studiów magisterskich 
kontynuowała badania nad ozdobnymi 
roślinami cebulowymi w ramach pracy 
doktorskiej, którą obroniła w 2009 r. Od 
lutego 2006 r. pracuje w wydawnictwie 
Plantpress. Jest redaktorem naczelnym 
miesięcznika „Rośliny Ozdobne” 
i zastępca redaktora naczelnego 
dwumiesięcznika „Szkółkarstwo”.

Redaktor naczelny EFM – European Fruit 
Magazine. Holender. Przez ostatnie 30 
lat wytworzył sieć kontaktów oraz zdobył 
obszerną wiedzę z zakresu europejskiej 
branży sadowniczej. Jego szerokie 
doświadczenie w europejskiej produkcji 
owoców przekłada się obecnie na wysokiej 
jakości treści merytoryczne w czasopiśmie 
EFM – European Fruit Magazine. 

Podstawy rolnictwa poznawał  
w cieszyńskim Technikum Ochrony 
Roślin, następnie ukończył Wydział 
Ogrodnictwa AR w Krakowie. Od 
1978 r. do 2005 związany z „Hasłem 
Ogrodniczym” , jako redaktor działu 
sadowniczego a później redaktor 
naczelny. Po kilkuletniej przerwie,  
od grudnia 2011 r. ponownie  
w Plantpressie.
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Dr Zbigniew Gruca
Dr Grzegorz Klimek 
Dr hab. Edward Kunicki
Prof. dr hab. Włodzimierz Lech
Dr hab. Piotr Muras
Prof. dr hab. Zbigniew Pindel
Dr Agnieszka Stępowska
Dr Kazimierz Ścibisz
Prof. dr hab. Kazimierz Tomala
Prof. dr hab. Waldemar Treder

Rafał  
Szeleźniak

Absolwent Wydziału Ogrodnictwa 
i Architektury Krajobrazu w SGGW. 
Po studiach pracował jako redaktor 
czasopism ogrodniczych, a także tworzył 
i rozwijał ogrodnicze portale internetowe. 
Specjalizuje się w tematyce związanej 
z komunikacją i marketingiem na rynku 
owoców i warzyw. Od 2016 r. pracuje 
w wydawnictwie Plantpress jako 
koordynator projektów internetowych.
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str. 14–53

SZKLARNIOWA

TECHNIKA
WARZYWNICTWO str. 54

POMIDORY LATEM I JESIENIĄ
SADOWNICTWO str. 101

TECHNOLOGIE 
DLA CZEREŚNIRYNEK I PRAWO str. 118

CZAS HARCOWNIKÓW

• Na rynku od 1932 roku

• Miesięcznik

• Nakład: 8000 egzemplarzy

• Prenumerata: 60% nakładu

• Forma dystrybucji: prenumerata (redakcyjna  
lub przez Pocztę Polską), kolporterzy prasy, salony EMPiK,  
ogrodniczo-chemiczne sklepy patronackie na terenie  
całej Polski

PROFIL CZYTELNIKA
• producenci warzyw pod osłonami
• producenci warzyw polowych
• sadownicy
• studenci uczelni ogrodniczych
• doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów

TEMATYKA CZASOPISMA
• technika szklarniowa
• trendy w uprawach pod osłonami
• zagadnienia dotyczące polowej uprawy warzyw
• zagadnienia dotyczące sadownictwa,  

w tym również uprawy winorośli
• najnowsze wiadomości rynkowe
• agrotechnika
• nowości prezentowane podczas targów,  

konferencji, spotkań branżowych 
• ochrona i nawożenie upraw
• relacje z wiodących gospodarstw
• zapowiedzi wydarzeń krajowych i zagranicznych

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów  

badawczych
• pracownicy firm związanych z branżą  

ogrodniczą, specjaliści w danej dziedzinie

Chcesz dotrzeć do profesjonalnych ogrodników? Tylko z nami! 

Rozkład dystrybucji ze względu na województwa
(dane z ZKDP, 2015)

1,58% 16,29%

4,65%

7,03%

9,31%

2,64%

8,12%

7,29%

14,27%

2,59%

4,14%

1,71%

3,77%

5,17%

5,84%

1,91%

16,29%

5,27%

Ceny ogłoszeń

Uwaga!
Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym  

miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%

RODZAJ  
OGŁOSZENIA JEDNOSTKA CENA NETTO 

KOLOR
CENA NETTO 

CZARNO-BIAŁE

okładka II 1/1 5700,- –

okładka III 1/1 4500,- –

okładka IV 1/1 6500,- –
rozkładówka  
otwierająca

2/2 9000,- –

CZĘŚĆ  
REDAKCYJNA

1/4 1190,- 850,-

1/3 1650,- 1300,-

1/2 2190,- 1700,-

junior page 3000,- –

2/3 2900,- 2300,-

1/1 4000,- 2900,-

CZĘŚĆ  
OGŁOSZENIOWA

1/4 920,- 560,-

1/2 1750,- 1120,-

1/1 2950,- 2240,-
 Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

Nad poprawnością zamieszczanych informacji 
czuwają konsultanci: prof. dr hab. Edward Kunicki,  
prof. dr hab. Włodzimierz Lech, dr Grzegorz  
Klimek, dr Agnieszka Stępowska.

Format czasopisma: 205x285 mm

Lektura „Hasła Ogrodniczego” pozwala nam podążać z duchem rozwoju technologii 
i innowacji w świecie ogrodniczym. Oprócz wypowiedzi stricte profesjonalnych, 

dotyczących branży ogrodniczej, w tym m.in. sposobu prowadzenia uprawy, 
sterowania klimatem, stosowania środków ochrony biologicznej, można tam 

znaleźć ciekawe wywiady z polskimi i zagranicznymi ekspertami, reportaże z wizyt 
u polskich producentów warzyw oraz relacje z targów i konferencji. 

 
 Producenci pomidorów pod osłonami,  
 Piotr i Małgorzata Floriańczyk

redaktor naczelna  
Joanna Klepacz-Baniak
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porzeczka • borówka • agrest • aronia • jeżyna • malinojeżyna • żurawina

Dni Ogrodnika  

– koncepcja, wiedza
i umiejętność

Truskawka,  
 malina, jagody

Truskawka, malina, jagody

41 

ISSN 2353-1894
CENA 10 zł 
 w tym VAT 5%

Antraknozę można 
skutecznieograniczyć

 Efektywna ochrona

36 

Truskawka, malina, jagody

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem  

przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na  

zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03

www.agro.bayer.com.pl

Luna... i życie nabiera smaku!

Nowy standard ochrony fungicydowej:

•  wyższa skuteczność w zwalczaniu najważniejszych  

chorób•  dłuższe przechowywanie po zbiorze

•  poprawa zdrowotności roślin

•  lepsza jakość plonów

•  krótki okres karencji

•  spełnia wymogi Integrowanej Ochrony

Luna Sensation prasa 205x285 rower.indd   1

27/04/16   10:40

• Na rynku od 2014 roku

• Miesięcznik

• Tytuł dystrybuowany oddzielnie lub w pakiecie  
z prenumeratą miesięcznika „Warzywa” lub „Hasła 
Ogrodniczego” (nakład kontrolowany przez ZKDP)

• Nakład: 7000 egzemplarzy

• Forma dystrybucji: prenumerata (redakcyjna), ogrodniczo- 
-chemiczne sklepy patronackie na terenie całej Polski 

redaktor naczelna  
dr Dorota Łabanowska-Bury

PROFIL CZYTELNIKA
• osoby zajmujące się towarową produkcją  

truskawek i owoców jagodowych 
• członkowie organizacji producentów
• pracownicy zakładów przetwórczych
• studenci kierunków ogrodniczych
• szkółkarze

TEMATYKA CZASOPISMA
• zagadnienia ważne z punktu widzenia  

producenta
• ekonomika produkcji
• trendy i zmiany zachodzące w branży
• relacje z krajowych i zagranicznych targów, 

konferencji, dni otwartych, szkoleń
• informacje o najnowszych trendach  

w agrotechnice i nawożeniu
• ochrona upraw przed chorobami i szkodnikami
• relacje z wiodących gospodarstw
• zagadnienia dotyczące uprawy  

perspektywicznych gatunków sadowniczych
• najnowsze doniesienia ze świata nauki 

• wyniki doświadczeń prowadzonych przez  
krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze

• zapowiedzi wydarzeń branżowych odbywają-
cych się w kraju i zagranicą

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni  

wyższych oraz ośrodków naukowo-badaw-
czych

• pracownicy jednostek związanych z  branżą 
ogrodniczą, specjaliści w danej dziedzinie

• producenci dzielący się swoimi  
doświadczeniami

Nad poprawnością merytoryczną tekstów czuwa 
nasz konsultant, prof. dr hab. Waldemar Treder.

Ceny ogłoszeń

Uwaga!
Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym  

miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%

RODZAJ  
OGŁOSZENIA JEDNOSTKA CENA NETTO 

KOLOR
CENA NETTO 

CZARNO-BIAŁE

okładka II 1/1 5700,- –

okładka III 1/1 4500,- –

okładka IV 1/1 6500,- –
rozkładówka  
otwierająca

2/2 9000,- –

CZĘŚĆ  
REDAKCYJNA

1/4 1190,- 850,-

1/3 1650,- 1300,-

1/2 2190,- 1700,-

junior page 3000,- –

2/3 2900,- 2300,-

1/1 4000,- 2900,-

CZĘŚĆ  
OGŁOSZENIOWA

1/4 920,- 560,-

1/2 1750,- 1120,-

1/1 2950,- 2240,-
 Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Format czasopisma: 205x285 mm
Reklama w miesięczniku „Truskawka, Malina, Jagody” to najlepszy sposób  
na zaprezentowanie swojej oferty producentom truskawek i owoców jagodowych.

Miesięcznik „Truskawka, Malina, Jagody” czytam od pierwszego numeru i, w mojej opinii, 
jest to jedno z najbardziej profesjonalnych na polskim rynku czasopism ogrodniczych  

traktujących o owocach jagodowych. Znajduję tu interesujące wyniki doświadczeń prowadzo-
nych nie tylko w polskich, ale i zagranicznych ośrodkach naukowych. Cenne dla mnie są np. te 
dotyczące nowych odmian czy możliwości stosowania środków ochrony roślin, a także nowo-
czesnych rozwiązań w technologii upraw pod osłonami. Relacje ze spotkań branżowych oraz 

reportaże z gospodarstw pozwalają zapoznać się z nowymi trendami w produkcji owoców.

  Janusz Żak  
   (Gospodarstwo Ogrodnicze,  
 Werchrata)
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c: 49   m:73    y:0    k:0

7–8/2016

CENA 13 złw tym VAT 5%

ISSN 2353-270X

Morze nowości
Święto lilii

Stymulator wzrostu  

w walce z chorobamiBylina miesiąca:  

zawciąg nadmorski

• Na rynku od 2014 roku

• Miesięcznik

• Tytuł dystrybuowany oddzielnie lub w pakiecie 
z „Hasłem Ogrodniczym” (nakład kontrolowany przez ZKDP)

• Nakład: 8000 egzemplarzy

• Forma dystrybucji: prenumerata (redakcyjna),  
kolporterzy prasy, salony EMPiK, centra  
ogrodnicze na terenie całej Polski

redaktor naczelna  
dr Ilona Sprzączka

PROFIL CZYTELNIKA
• producenci roślin ozdobnych w polu  

i pod osłonami
• ogrodnicy uprawiający kwiaty cięte  

oraz rośliny w doniczkach 
• właściciele centrów ogrodniczych  

oraz ich klienci
• studenci uczelni ogrodniczych

TEMATYKA CZASOPISMA
• najnowsze informacje rynkowe
• zagadnienia ważne z punktu widzenia  

producenta-kwiaciarza
• trendy i zmiany zachodzące w branży  

kwiaciarskiej 
• relacje z wystaw, targów, dni otwartych, 

konferencji
• informacje o nowych odmianach roślin 

ozdobnych
• nowości z zakresu środków produkcji  

i technologii uprawy

• wiadomości dotyczące problemów  
z chorobami i szkodnikami oraz sposobach 
walki z nimi

• relacje z wiodących gospodarstw
• zapowiedzi wydarzeń odbywających się 

w kraju i zagranicą

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy krajowych i zagranicznych 

uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo-
-badawczych

• pracownicy jednostek związanych z branżą 
ogrodniczą, specjaliści w danej dziedzinie

• producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

Nad poprawnością merytoryczną tekstów  
czuwa nasz wieloletni konsultant  
prof. dr hab. Zbigniew Pindel.

Ceny ogłoszeń

Uwaga!
Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym  

miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%

RODZAJ  
OGŁOSZENIA JEDNOSTKA CENA NETTO 

KOLOR
CENA NETTO 

CZARNO-BIAŁE

okładka II 1/1 5700,- –

okładka III 1/1 4500,- –

okładka IV 1/1 6000,- –
rozkładówka  
otwierająca

2/2 9000,- –

CZĘŚĆ  
REDAKCYJNA

1/4 1190,- 850,-

1/3 1650,- 1300,-

1/2 2190,- 1700,-

junior page 3000,- –

2/3 2900,- 2300,-

1/1 4000,- 2900,-

CZĘŚĆ  
OGŁOSZENIOWA

1/4 920,- 560,-

1/2 1750,- 1120,-

1/1 2950,- 2240,-
 Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

Format czasopisma: 205x285 mm
Współpraca z nami w zakresie reklamy przyniesie obopólne korzyści, biorąc pod uwagę 
wspólny cel – przekazywanie rzetelnych informacji.

Od dziecka pasjonuję się ogrodnictwem. Pasję te odziedziczyłem po dziadkach i rodzicach. Odkąd 
pamiętam, „Hasło Ogrodnicze” było w naszym domu. To był mój pierwszy „podręcznik” do nauki zawodu. 

Wywodzący się z niego miesięcznik „Rośliny Ozdobne” jest dla mnie cenną lekturą uzupełniającą 
moją wiedzę zawodową. Biorąc do ręki kolejny numer tego czasopisma jestem przekonany, że znajdę 
w nim najnowsze informacje o najważniejszych wydarzeniach w kraju i za granicą oraz nowinkach 
technicznych. Artykuły w „Roślinach Ozdobnych” to również spotkania z ogrodnikami – klientami, 

dobrymi znajomymi i kolegami. „Rośliny Ozdobne” to puls naszej branży.

Kazimierz Dąbrowski
Gospodarstwo Ogrodnicze „Flora in vitro”



10
CENNIK REKLAM 2017

11

0,37% 42,40% Prognosfruit 2013

6

24

30

46

66

Wybór podkładki  
i odmiany kluczem do 

sukcesu w uprawie śliwy

Choroby z okresu 
kwitnienia

波兰语  jabłka do Chin

Siła gór

Sprzedaż owoców  

i warzyw pełna wyzwań

8/2016sierpieńISSN 1895-4480
INDEKS 225029

cena 12,00 złw tym VAT 5%

8/
20

16

LAT

10
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Luna... i życie nabiera smaku!

Nowy standard w ochronie upraw ogrodniczych:

•   wyższa skuteczność w zwalczaniu najważniejszych chorób

•  dłuższe przechowywanie po zbiorze

•  poprawa zdrowotności roślin

•  lepsza jakość plonów
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem  

przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03

www.agro.bayer.com.pl

Nowość w zwalczaniu

chorób przechowalniczych

jabłek i gruszek!

Luna Experience prasa 205x285+5 jablka.indd   1

06/06/16   14:06

波兰语

• Na rynku od 2006 roku

• Miesięcznik

• Nakład: 6000 egzemplarzy

• Prenumerata: 78% nakładu

• Dystrybucja: prenumerata (redakcyjna lub przez Pocztę Polską), 
kolporterzy prasy, ogrodniczo-chemiczne sklepy patronackie na 
terenie całej Polski

redaktor naczelna  
Monika Strużyk

PROFIL CZYTELNIKA
• sadownicy
• studenci uczelni ogrodniczych
• pracownicy i dystrybutorzy firm oferujących 

środki produkcji dla sadownictwa
• doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów
• członkowie organizacji producenckich

TEMATYKA CZASOPISMA
• aktualne tematy związane z sadownictwem 
• informacje o najnowszych trendach  

w agrotechnice, ochronie i nawożeniu
• nowości prezentowane podczas targów,  

konferencji, spotkań branżowych
• ochrona upraw
• relacje z wiodących gospodarstw
• zapowiedzi wydarzeń krajowych i zagranicznych

Współpraca z nami w zakresie reklamy  
przyniesie obopólne korzyści, biorąc  
pod uwagę wspólny cel  
– przekazywanie rzetelnych informacji.

0,37% 42,40%

2,04%

3,46%

13,05%

0,56%

12,60%

3,22%

42,40%

0,44%
1,51%

0,59%

0,71%

1,09%

12,01%

0,44%

5,12%

0,74%

Rozkład dystrybucji ze względu na województwa 
(dane z ZKDP, 2015)

Ceny ogłoszeń
RODZAJ  

OGŁOSZENIA JEDNOSTKA CENA NETTO 
KOLOR

CENA NETTO 
CZARNO-BIAŁE

okładka II 1/1 6000,- –

okładka III 1/1 4400,- –

okładka IV 1/1 7500,- –
rozkładówka  
otwierająca

2/2 9000,- –

CZĘŚĆ  
REDAKCYJNA

1/4 1150,- 900,-

1/3 1500,- 1280,-

1/2 2200,- 1800,-

junior page 2900,- –

2/3 2800,- 2400,-

1/1 4200,- 3400,-

CZĘŚĆ  
OGŁOSZENIOWA

1/4 850,- 520,-

1/2 1650,- 1040,-

1/1 3200,- 2080,-
 Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

Uwaga!
Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym  

miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%

6

36

58
Uwaga  na szkodniki  

w owocach na eksport

Problemy w zwalczaniu mszyc

8/2015sierpieńISSN 1895-4480
INDEKS 225029

cena 12,00 złw tym VAT 5%

53

I S S N  1 8 9 5 - 4 4 8 0

88
Produkcja jabłek  

w Polsce i we Francji 

107Przeszłość  i przyszłość wiśni 

Podkładki dla gruszy 

8/
20

15

Sposób na gorzkie problemy przechowalnicze...

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 

i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Bellis ®

Do stosowania w uprawie jabłoni i gruszy

Dwie nowoczesne substancje aktywne 

Krótki okres karencji

Wysoka efektywność stosowania

Polecany w IPO

...teraz także w uprawie gruszy!

Luna... i życie nabiera smaku!

Nowy standard w ochronie upraw ogrodniczych:

• wyższa skuteczność w zwalczaniu najważniejszych chorób

• dłuższe przechowywanie po zbiorze

• poprawa zdrowotności roślin

• lepsza jakość plonów
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem  

przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na 

zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03

Nowość w zwalczaniu

chorób przechowalniczych

jabłek i gruszek!

Luna Experience prasa 205x285+5 jablka.indd   1

08/06/15   11:48

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy krajowych i zagranicznych  

uczelni wyższych oraz ośrodków  
naukowo-badawczych

• pracownicy jednostek związanych z branżą 
sadowniczą, specjaliści w danej dziedzinie

• producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

Nad poprawnością merytoryczną tekstów  
czuwa nasz wieloletni konsultant  
prof. dr hab. Kazimierz Tomala.

Format czasopisma: 205x285 mm

„MPS Sad” czytam od pierwszego numeru. Zaciekawiło mnie w nim 
praktyczne podejście do agrotechniki sadowniczej. Można tam znaleźć 

odpowiedzi na wiele pytań dotyczących produkcji. Autorzy tego 
miesięcznika realizują misję zawartą w tytule i większość treści oparta 
jest na praktyce. Zawsze można liczyć na to, że w danym okresie/fazie 

rozwojowej roślin uzyskamy niezbędne informacje nt. konkretnych zabie-
gów i zagadnień, tak ważnych w intensywnej produkcji sadowniczej. 

Cenne są też informacje pochodzące od samych sadowników, jak radzą 
sobie z produkcją i zbytem owoców.

Robert Binkiewicz 
(Doradca Sadowniczy)
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Współpraca z nami w zakresie reklamy drogą do sukcesu!

czereśnia
nr 2/2016 | egzemplarz bezpłatny | ISSN 2450-1638

www.plantpress.pl

V LETNIE POKAZY CZEREŚNIOWE 2016

Ceny ogłoszeń
RODZAJ  

OGŁOSZENIA JEDNOSTKA CENA NETTO 
KOLOR

okładka II 1/1 5000,-

okładka III 1/1 3800,-

okładka IV 1/1 7500,-
rozkładówka  
otwierająca

2/2 8000,-

CZĘŚĆ  
REDAKCYJNA

1/4 1000,-

1/3 1600,-

1/2 2000,-

junior page 2900,-

2/3 2800,-

1/1 3500,-

 Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

Uwaga!
Zamieszczenie reklamy na stronie prawej,  

we wskazanym miejscu – dopłata 15%.  
Strony konsekutywne – dopłata 15%

Format czasopisma: 205x285 mm

• Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku ( jedna edycja 
towarzyszy Spotkaniu Sadowniczemu w Sandomierzu, 
druga Letnim Pokazom Czereśniowym)

• Dystrybucja: 

– bezpłatna podczas wydarzeń sadowniczych, którym 
tytuł jest dedykowany

– bezpłatna, wraz z prenumeratą „MPS SAD”

– nakład 5000 egzemplarzy 

PROFIL CZYTELNIKA
• sadownicy (areał od kilku arów  

do kilkudziesięciu hektarów)
• studenci uczelni ogrodniczych
• pracownicy firm oferujących środki produkcji 

dla sadownictwa
• doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów
• członkowie organizacji producentów

TEMATYKA CZASOPISMA
• aktualne tematy związane z uprawą czereśni 
• informacje o najnowszych trendach  

w agrotechnice, nawożeniu oraz ochronie
• nowości prezentowane podczas targów,  

konferencji, spotkań branżowych
• najnowsze rozwiązania dotyczące ochrony  

przed gradem, ptakami, długotrwałym  
deszczem

• relacje z wiodących gospodarstw
• technologia ułatwiająca zbiór, sortowanie 

i sprzedaż owoców

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni  

wyższych oraz ośrodków naukowo- 
-badawczych

• pracownicy jednostek związanych z  branżą  
sadowniczą, specjaliści w danej dziedzinie

• producenci dzielący się swoimi  
doświadczeniami

Dotychczas nie było na rynku czasopisma poświęconego czereśni. Wiedzę na temat 
technologii uprawy, ochrony, wymagań, odmian deserowych czy cięcia drzew tego 

wymagającego gatunku można było czerpać na konferencjach sadowniczych i w 
Internecie, gdzie sadownicy przekazywali sobie wdrażane rozwiązania. Wzrasta za-
interesowanie uprawą czereśni z uwagi na popyt na owoce, zatem pismo poświęcone 
temu gatunkowi jest bardzo potrzebne. Pierwszy numer był bardzo ciekawy. Myślę, 

że kolejne będą takie również. Polecam tą lekturę.

Paweł Pączka,  
GPO Galster w Wierzchucicach

redaktor naczelna 
Anita Łukawska
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ISSN 1730–7007 Indeks 386677

Cena 10 zl (5% VAT)

ROŚLINY nie powinny być GŁODNE

5/2016
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Rynek ....................................
II

Nowoczesna uprawa 

ziemniaka .............................. III

Potrzeby i efekty nawadniania 

ziemniaka .............................. VI

Polecane do zwalczania zarazy 

ziemniaka .............................. IX

Czym dokarmiać dolistnie 

ziemniaki? ............................. XIV

Program Ochrony  
Ziemniaka 2016 .................... XVIII

Ziemniaki jadalne

XVIII

warzywa

R

Program Ochrony 
Ziemniaka 2016

Wykaz fungicydów polecanych do stosowania w uprawach ziemniaków (c.d. str. XIX)

redaktor naczelny  
dr inż. Marcin Bartczak

PROFIL CZYTELNIKA
• producenci warzyw polowych posiadający 

gospodarstwa od kilku do kilkuset hektarów
• producenci ziemniaków jadalnych
• studenci kierunków ogrodniczych
• doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów
• pracownicy zakładów przetwórczych

TEMATYKA CZASOPISMA
• ekonomika produkcji
• ochrona przed chwastami, szkodnikami  

i chorobami
• informacje o najnowszych trendach  

w agrotechnice i nawożeniu
• relacje z wydarzeń branżowych
• produkcja ekologiczna
• zagadnienia dotyczące techniki  

w ogrodnictwie
• relacje z wiodących gospodarstw
• zapowiedzi wydarzeń krajowych  

i zagranicznych

• Na rynku od 2003 roku

• Miesięcznik

• Nakład: 7000 egzemplarzy

• Prenumerata: 65% nakładu

• Dystrybucja: prenumerata (redakcyjna  
lub przez Pocztę Polską), kolporterzy prasy

• Główne regiony dystrybucji to województwa:  
wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie,  
kujawsko-pomorskie, małopolskie

Rozkład dystrybucji ze względu na województwa

RODZAJ  
OGŁOSZENIA JEDNOSTKA CENA NETTO 

KOLOR
CENA NETTO 

CZARNO-BIAŁE

okładka II 1/1 5500,- –

okładka III 1/1 4200,- –

okładka IV 1/1 7000,- –
rozkładówka  
otwierająca

2/2 9000,- –

CZĘŚĆ  
REDAKCYJNA

1/4 1200,- 840,-

1/3 1600,- 1300,-

1/2 2300,- 1650,-

junior page 2700,- –

2/3 2950,- 2200,-

1/1 3900,- 2950,-

CZĘŚĆ  
OGŁOSZENIOWA

1/4 920,- 560,-

1/2 1800,- 1120,-

1/1 3200,- 2200,-
 Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

Ceny ogłoszeń

Uwaga!
Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym  

miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%

1,24% 20,58%

4,67%

11,84%

6,93%

1,92%

14,19%

8,10%

12,47%

2,52%

2,82%

1,31%

2,72%

1,65%

4,43%

1,24%

20,58%

2,61%

ISSN 1730–7007 Indeks 386677

Cena 10 zl (5% VAT)

Trudny sezon PAPRYKOWY

9/2015
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Rynek ....................................
II

Zapobiegaj obiciom bulw ..... III

Na polach doświadczalnych 

RZD Żelazna ......................... VI

Żelazna z ziemniakami 

w roli głównej ....................... VIII

Do delikatnego napełniania 

skrzyniopalet .........................
X

Ziemniaki jadalne
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Format czasopisma: 205x285 mm

Współpraca z nami w zakresie reklamy to najszybszy sposób na dotarcie do Twojego  
potencjalnego klienta!

„Informator Sadowniczy” jest dobrym rozwiązaniem dla zapracowanych 
sadowników, ponieważ dociera bezpośrednio do ich domów. Jego tematyka 

jest ciekawa i dostosowana do bieżących problemów oraz fazy fenologicznej 
roślin. Bywa także pomocna w podejmowaniu trudnych decyzji ochroniarskich. 

Relacje z targów, gdzie prezentowane są maszyny sadownicze pomagają 
ukierunkowywać inwestycje. Słowem, „Informator Sadowniczy” czytam 
cAhętnie, gdyż służy pogłębieniu wiedzy i jest to nie tylko moja opinia. 

Wiesław Mazur z Usarzowa

Publikacje zawarte w miesięczniku „Warzywa” dotyczą bardzo szerokiej tematyki 
ogrodniczej. W każdym numerze znaleźć można wiele ciekawych i rzetelnych 

informacji związanych zarówno bezpośrednio z uprawą i przechowalnictwem 
warzyw, jak i z opłacalnością ich produkcji. Ponadto czasopismo publikuje opinie 

specjalistów oraz aktualne tendencje ekonomiczne.

Dr Jolanta Lisiecka 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Warzywnictwa

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni  

wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych
• pracownicy jednostek związanych z  branżą 

ogrodniczą, specjaliści w danej dziedzinie
• producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

Nad poprawnością merytoryczną tekstów czuwa 
nasz wieloletni konsultant dr inż. Zbigniew Gruca.
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W szkółkach piennych  

drzew i krzewów 

22

Podkładki dla śliw 

54

Wystawa z klasą 

78

EXPERTS
FOR GROWTH

COMPO EXPERT

Więcej informacji na stronie 

www.compo-expert.pl 

Basacote ® Plus 

zapewnia optymalne 

i długotrwałe zaopatrzenie 

w składniki pokarmowe

Basacote ® Plus – zapas energii dla Twoich roślin

rośliny ozdobne 
szkółki drzew i krzewów

rośliny doniczkowe
rośliny rabatowe

drzewa owocowe
zieleń miejska

Przedstawiciele regionalni

Małgorzata Anasiewicz-Krawczyk, 

Polska CENTRALNA 

malgorzata.krawczyk@compo-expert.com

tel. +48 727 021 009Mirosław Błasiak, 

Polska POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 

miroslaw.blasiak@compo-expert.com

tel. +48 607 984 023

• Na rynku od 1993 roku
• Dwumiesięcznik
• Nakład: 2700 egzemplarzy
• Prenumerata: 70% nakładu
• Jedyny tytuł o tej tematyce na polskim rynku
• Dystrybucja: prenumerata (redakcyjna lub przez  

Pocztę Polską), kolporterzy prasy, salony EMPiK

PROFIL CZYTELNIKA
• szkółkarze – producenci ozdobnego  

i sadowniczego materiału
• architekci krajobrazu
• kadra zarządzająca i zespół handlowców  

centrów ogrodniczych
• pracownicy nadleśnictw
• urzędnicy zajmujący się zagospodarowaniem  

przestrzennym

TEMATYKA CZASPISMA
• zagadnienia ważne z punktu widzenia producenta- 

-szkółkarza roślin ozdobnych i sadowniczych
• najnowsze wiadomości branżowe
• trendy i zmiany zachodzące w szkółkarstwie
• relacje z krajowych i zagranicznych wystaw,  

targów, spotkań branżowych
• ochrona upraw szkółkarskich przed chorobami 

i szkodnikami
• relacje z gospodarstw
• opisy ciekawych, rzadko spotykanych gatunków
• zapowiedzi wydarzeń krajowych i zagranicznych

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów  

badawczych
• pracownicy jednostek związanych z branżą  

szkółkarską, specjaliści w danej dziedzinie
• szkółkarze

redaktor naczelny  
Wojciech Górka

2,06% 14,88%

5,12%

3,70%

5,86%

2,96%

11,58%

12,46%

14,88%

2,96%

5,39%

1,95%

3,23%

8,96%

4,04%

2,02%

10,37%

4,51%

Rozkład 
dystrybucji ze 
względu na 
województwa 
(dane  
z ZKDP, 2015)

Uwaga!
Zamieszczenie reklamy na stronie prawej, we wskazanym  

miejscu – dopłata 15%. Strony konsekutywne – dopłata 15%

RODZAJ  
OGŁOSZENIA JEDNOSTKA CENA NETTO 

KOLOR
CENA NETTO 

CZARNO-BIAŁE

okładka II 1/1 2500,- –

okładka III 1/1 2000,- –

okładka IV 1/1 3200,- –

CZĘŚĆ  
REDAKCYJNA

1/4 900,- 690,-

1/3 1200,- 990,-

1/2 1400,- 1200,-

junior page 1800,- –

2/3 2000,- 1600,-

1/1 2200,- 1900,-

CZĘŚĆ  
OGŁOSZENIOWA

1/4 690,- 480,-

1/2 1200,- 960,-

1/1 1900,- 1600,-
 Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

Ceny ogłoszeń

Format czasopisma: 165x235 mm
Nad poprawnością merytoryczną tekstów czuwają  
dr hab. Piotr Muras oraz dr Kazimierz Śibisz. 

Prestiż i renoma „Szkółkarstwa” pomogą Państwu wyróżnić swoją markę na tle innych.

* Na podstawie badań ankietowych

Struktura czytelnictwa  
ze względu na wybrane 
kierunki działalności 
firmy*

46,50%16,03%

20,36%

10,16%

6,95%

2,06% 14,88%

„Czytam „Szkółkarstwo”, ponieważ jest to profesjonalne i jedyne na rynku czaso-
pismo, które zajmuje się sprawami naszej branży. Szczególnie cenię sobie  

rubryki na temat polskich odmian oraz reportaże z wizyt w polskich i zagranicz-
nych szkółkach. Posiadam komplet numerów archiwalnych,  

z których często korzystam.”

Bronisław Jan Szmit (Szkółki „J.B. Szmit” w Pęchcinie)

 centra ogrodnicze

 szkółki leśne

 szkołkarstwo sadownicze

 architektura krajobrazu

 szkołkarstwo ozdobne

z-ca redaktora naczelnego   
dr Ilona Sprzączka
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FOT. 1. W Holandii w wielu sadach grusze prowadzi się  

w systemie V

przewodniki, a dolne piętro rozpina-

ne jest w formie tzw. stołu (tabela 1 

na str. 2). Drugim dość popularnym 

systemem prowadzenia gruszy jest 

system V (fot. 1). W tym przypadku 

u każdego z drzew wyprowadza się 

wiarygodnej prognozy pogody. Odpo-

wiednio wczesne informacje o możli-

wości wystąpienia przymrozku oraz 

o jego przewidywanej wielkości są 

niezbędne do wyboru metody zapo-

biegania uszkodzeniom, dopasowania 

dawki preparatu i wyznaczenia termi-

nu zabiegu. Własne doświadczenia 

są podstawą postępowania w przy-

szłości, ponieważ przymrozków mo-

żemy się spodziewać coraz częściej 

ze względu na łagodne zimy w ostat-

nich latach.
Od początku wegetacji

Asahi SL (Arysta LifeScience Polska) 

jest biostymulatorem, który zawiera 

trzy substancje aktywne należące do 

nitrofenoli. Są to związki naturalnie 

występujące w roślinach,  

W NUMERZE:

Uprzedzić 
przymrozek

Anita Łukawska

O uprawie gruszy
 

Monika Strużyk, redakcja „MPS SAD”

5

egzemplarz bezpłatny

 PL ISSN 2081-2124

NR 4/2015 maj

nakład 10 000 egz.

www.ogrodinfo.plZ ima była łagodna i wegetacja rozpoczęła się wcześnie. Istnieje więc 

duże ryzyko wystąpienia przymrozków wiosennych, które w naszym 

klimacie nie są czymś nietypowym. Pojawiają się nagle i zazwyczaj 

nie można im zapobiec. Od wielkości i długości trwania spadku 

temperatury oraz fazy fenologicznej roślin zależy stopień ich uszkodzenia 

(np. zawiązki owoców są bardziej wrażliwe od kwiatów), głównie organów 

generatywnych kształtujących owocowanie i plon. Obecnie dostępnych 

jest wiele produktów, które zgodnie z zapewnieniami producentów mają 

podnosić odporność roślin na niekorzystne oddziaływanie warunków śro-

dowiskowych, w tym niskiej temperatury.

Podstawa sukcesu
W Holandii i Belgii w uprawie gruszy 

dominuje ‘Konferencja’ – stanowi 

80–90% nasadzeń tego gatunku. 

Ponadto są też niewielkie nasadze-

nia ‘Komisówki’ (5%) i ‘Lukasówki’ 

(5%). W nowych sadach można rów-

nież spotkać nieduże kwatery odmian 

Sweet Sensation ® i Xenia ®. W Holan-

dii wzrasta nie tylko powierzchnia na-

sadzeń gruszy, lecz także jej wydaj-

ność z hektara. W 1997 r. uprawiano 

ją na 6000 ha, a średni plon wynosił 

24 t/ha. W 2014 r. powierzchnia sa-

dów wzrosła do 8700 ha, a średni 

plon do 40 t/ha. W około 10% gospo-

darstw zbiory tych owoców przekra-

czają zazwyczaj 60 t/ha. Aby uzyskać 

tak dobry efekt, ważne jest właściwe 

dobranie wszystkich elementów upra-

wy, począwszy od wyboru materiału 

nasadzeniowego (powinien być wyso-

kiej jakości) i systemu prowadzenia 

drzew. Podstawą uzyskania dobrych 

plonów wysokiej jakości owoców jest 

systematyczne wycinanie starszych 

Istnieje kilka metod ochrony upraw 

przed przymrozkami. Może to być 

ogrzewanie powietrza w sadzie lub 

na plantacji (np. FrostBuster, Frost-

Guard, Fagrola), zraszanie upraw (na-

wadnianie nadkoronowe), zamgła-

wianie (zamgławiacze termiczne np. 

pulsFOG, IGEBA), mieszanie powietrza 

(urządzenia wiatrowe) lub podnosze-

nie odporności roślin na destrukcyjne 

działanie nagle występującej niskiej 

temperatury. Pojawiło się wiele pre-

paratów służących temu ostatniemu 

celowi. Są polecane do kilku zabiegów 

od początku wegetacji albo (tzw. krio-

protektanty) do aplikacji bezpośrednio 

przed wystąpieniem przymrozku.

Aby móc wykorzystać dostępne na 

rynku rozwiązania służące podnosze-

niu odporności roślin na przymrozki 

wiosenne, konieczne jest śledzenie 

pędów, gdyż są one mniej produk-

tywne. Na młodych pędach pąki są 

grubsze, a owoce znacznie lepszej ja-

kości. W Holandii grusze najczęściej 

sadzone są co 1–1,25 m w rzędzie, 

w ich koronie wyprowadzane są dwa 

M imo, iż w Polsce w uprawach sadowniczych dominuje jabłoń, to doniesienia dotyczące gruszy także 

cieszą się dużym zainteresowaniem naszych producentów owoców. Tak też było podczas XI edycji 

Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej – FruitPRO, kiedy to wykład na temat produk-

cji gruszek wygłosił Jos de Wit z Fruit Consult. Obecnie w Holandii i Belgii na 15 000 ha produkuje 

się rocznie 500–600 tys. ton tych owoców. O tym, że uprawa tego gatunku cieszy się tam wciąż dużym zainte-

resowaniem, może świadczyć fakt, że w ostatnich 4–5 latach powierzchnia nasadzeń gruszy powiększyła się 

o około 2000 ha.

Prowadzenie drzew 

krótkopędowych
Piotr Gościło, niezależny doradca sadowniczy

C ięcie i formowanie drzew to czynności, którym poświęcamy naj-

więcej uwagi wczesną wiosną, zwykle przed rozpoczęciem okresu 

wegetacji, gdy minie niebezpieczeństwo wystąpienia silnych mro-

zów. Jest to szczególnie istotne w przypadku młodych nasadzeń 

i odmian wrażliwych na niską temperaturę. Niestety, większość obecnie 

uprawianych odmian jest bardziej podatna na powodowane przez nią 

uszkodzenia niż te uprawiane dawniej.

Zerwać ze stereotypami

Wybór odmiany zależy od zapotrze-

bowania rynku oraz opłacalności pro-

dukcji danych owoców. Przez wiele lat 

mówiono sadownikom, że należy sa-

dzić tylko odmiany i podkładki wytrzy-

małe na mróz, aby zminimalizować 

ryzyko niskiej produkcji jabłek. Na 

szczęście wielu producentów chcia-

ło się osobiście przekonać, czy tak 

jest naprawdę. Zaryzykowali i opłaci-

ło się. Zainwestowali w nowoczesne 

technologie produkcji i zaczęli upra-

wiać odmiany wrażliwsze na mróz, 

ale za to o smaczniejszych owocach 

i na słabiej rosnących podkładkach.  

Wiele osób mówiło, że ‘Golden Deli-

cious’ najlepiej plonuje tylko w Połu-

dniowym Tyrolu, a w Polsce jedynie 

w warunkach specyficznego mikro-

klimatu. Po części jest to prawda, ale 

okazuje się, że i w rejonie grójecko-

-wareckim odmiana ta może mieć 

równie piękne i bardzo smaczne owo-

ce. Niektórzy zaś przyznają, że pod-

jęcie ryzyka uprawy odmiany ‘Szam-

pion’ pozwoliło im „postawić na nogi” 

gospodarstwo.

W ostatnich latach coraz większym 

zainteresowaniem cieszą się owoce 

odmian krótkopędowych z grupy ‘Red 

Delicious’. Stało się tak za sprawą 

wprowadzenia do uprawy jej spor-

tów, o atrakcyjnych owocach – na 

całej lub prawie na całej powierzchni  

24

2

W Berlinie:  handel,  

kierunki, innowacje 
 7Informacje  nt. uprawy  moreli  

i brzoskwini 10–18XI MTAS-FruitPRO (cz. II)  
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Do łagodzenia skutków 
przymrozków  
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PROFIL CZYTELNIKA
• sadownicy, dla których stanowi zaufane źródło 

informacji branżowych
• członkowie organizacji producenckich
• doradcy terenowi, pracownicy ODR-ów

TEMATYKA CZASOPISMA
• aktualne tematy dotyczące zakładania i prowa-

dzenia sadów oraz plantacji roślin jagodowych
• ekonomika produkcji 
• technologia zbioru i przechowywania
• sprzedaż oraz inne formy zagospodarowania 

plonów
• ochrona i nawożenie upraw
• relacje z targów, konferencji oraz innych  

ważnych wydarzeń z branży sadowniczej

ZESPÓŁ
• redaktorzy od lat związani z branżą
• pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni  

wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych
• pracownicy jednostek związanych z  branżą  

sadowniczą, specjaliści w danej dziedzinie
• producenci dzielący się swoimi doświadczeniami

• Na rynku od 2010 roku

• 6 numerów w roku dedykowanych  
konkretnym wydarzeniom 
sadowniczym

• Nakład: 10 000 egzemplarzy

• Dystrybucja: w największych  
rejonach sadowniczych, 
„Informator Sadowniczy” 
dostarczany jest BEZPŁATNIE, 
bezpośrednio „pod drzwi” gospodarstw. Rozdawany jest także  
na targach, spotkaniach sadowniczych, w sklepach z artykułami ogrodniczymi  
oraz wysyłany do grup producenckich, doradców sadowniczych, oddziałów ODR 

• Pierwszy w Polsce bezpłatny, cykliczny magazyn dla sadowników

z-ca redaktora naczelnego  
Anita Łukawska

Ogłoszenia wyłącznie ramkowe, o umiejscowieniu reklamy  
decyduje kolejność zgłoszeń.

Ceny ogłoszeń

0% 43,07%

0,06%

0,10%

6,75%

0,02%

0,01%

9,48%

2,70%

43,07%

0,37%

0,02%

0,02%

0,09%

36,87%

0,04%

0,26%

0,07%

Rozkład dystrybucji  
ze względu na województwa 
(dane z ZKDP, 2015)

redaktor naczelny  
Wojciech Górka

Format czasopisma: 285x400 mm

Na czas. Do Sadownika. Na pewno.

RODZAJ  
OGŁOSZENIA JEDNOSTKA CENA NETTO 

cała strona 258x375 mm 6000,-

junior page 205x285 mm 3500,-

junior page mini 205x141 mm 2300,-

1/2 strony poziom 258x185 mm 2900,-

1/2 strony pion 127x364 mm 2900,-

1/4 strony pion 127x185 mm 1800,-

1/4 strony poziom 258x92 mm 1800,-

1/8 strony 127x92 mm 1000,-

 Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

„Informator Sadowniczy” jest dobrym rozwiązaniem dla zapracowanych sadowników, 
ponieważ dociera bezpośrednio do ich domów. Jego tematyka jest ciekawa i dostosowana 

do bieżących problemów oraz fazy fenologicznej roślin. Bywa także pomocna  
w podejmowaniu trudnych decyzji ochroniarskich. Relacje z targów, gdzie prezentowane 

są maszyny sadownicze pomagają ukierunkowywać inwestycje. Słowem, „Informator 
Sadowniczy” czytam chętnie, gdyż służy pogłębieniu wiedzy i jest to nie tylko moja opinia. 

Wiesław Mazur z Usarzowa
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PROFIL CZYTELNIKA
• profesjonalny europejski sadownik, głównie  

z Holandii, Niemiec i Belgii
• producent, poszukujący najnowszych  

rozwiązań technicznych i technologicznych
• obserwator światowych trendów  

w sadownictwie

CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA
Oferujemy trzy wersje językowe – angielska, niemie-
cka i holenderska – specjalistycznego czasopisma 
„European Fruit Magazine”, dzięki czemu możemy 
dotrzeć do profesjonalnych sadowników na całym 
świecie. Specjaliści sadownicy z różnych krajów na 
łamach czasopisma dzielą się swoją wiedzą zdobytą 
w wielu zakątkach świata. Poruszają głównie tematy 
związane z nowoczesną uprawą owoców ziarnko-
wych i pestkowych.

• Międzynarodowe czasopismo sadownicze

• Miesięcznik

• Trzy wersje językowe: angielska, niemiecka 
i holenderska 

• Największa część nakładu trafia  
do Holandii, Niemiec i Belgii

redaktor naczelny  
Gerard Poldervaart

RODZAJ  
OGŁOSZENIA

FORMAT
(+ 5 mm spadów 
z każdej strony)

CENA NETTO 
(EURO)

3 WERSJE 
JĘZYKOWE

1 WERSJA 
JĘZYKOWA

cała strona 205x285 mm 2100,00,- 1050,00,-

1/2 strony pion 102x285 mm 1100,00,- 550,00,-

1/2 strony poziom 205x142 mm 1100,00,- 550,00,-

1/4 strony pion 102x142 mm 600,00,- 300,00,-

1/4 strony poziom 205x71 mm 600,00,- 300,00,-

1/8 strony 102x71 mm 325,00,- 165,00,-

1/16 strony 102x35 mm 175,00,- 90,00,-
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

Ceny ogłoszeń

Format czasopisma: 205x285 mm

Wielu klientów, którzy korzystają z konsultacji sadowniczych czyta EFM. 
Formuła czasopisma – artykuły oraz raporty, dotyczące nowości z różnych 

sadowniczych rejonów Europy sprawiają, że EFM jest interesujący i odróżnia 
się od innych czasopism. EFM oprócz artykułów pisanych przez redaktorów, 

tworzących czasopismo często zawiera również interesujące teksty opracowane 
przez pracowników naukowych. Nasze rekomendacje regularnie odwołują się do 
artykułów, publikowanych w EFM. Zawartość czasopisma jasno pokazuje, że 

EFM jest przygotowywany przez kompetentnych redaktorów, natomiast artykuły 
i raporty są bardzo profesjonalne, przy czym łatwe do zrozumienia.

 Jos de Wit (FruitConsult consultant)
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koordynator projektów internetowych 
Rafał Szeleźniak

Ogrodinfo.pl to specjalistyczny portal 
internetowy wydawnictwa Plantpress 
adresowany głównie do: 

• producentów owoców, warzyw 
(w polu i pod osłonami), materiału 
szkółkarskiego i roślin ozdobnych 

• producentów środków ochrony 
roślin, nawozów, maszyn i urządzeń 
do produkcji ogrodniczej

• pracowników naukowych oraz studentów 
kierunków ogrodniczych

Ogrodinfo.pl zawiera najbardziej aktualne 
informacje rynkowe, relacje ze spotkań, targów 
i konferencji oraz artykuły o charakterze  
poradnikowym, naukowym i popularnonaukowym.

Od czerwca 2015 roku portal przystosowany  
jest do urządzeń mobilnych. 

Data założenia: grudzień 2011 roku.

W okresie 1.07.2015-30.06.2016:
• 2 327 905 odsłon stron portalu
• 806 168 unikalnych IP  

użytkowników
• 1 358 456 odwiedzin 
 (wg Google Analytics)

Ogrodinfo.pl buduje również sukcesywnie sieć 
swoich sympatyków na portalu społecznościowym 
Facebook, stan na październik 2016  
to 14 603 fanów.

redaktor naczelny  
Piotr Grel

koordynator projektów wydawniczych 
Małgorzata Polańska

Lokalizacja użytkowników wg województwa w okresie 
1.07.2015-30.06.2016

Lokalizacja użytkowników wg miejscowości w okresie 
1.07.2015-30.06.2016 Struktura  użytkowników  

ze względu na wiek w okresie 
1.07.2015-30.06.2016

Struktura użytkowników  
ze względu na płeć  
w okresie 1.07.2015-30.06.2016

Doublebillboard 750x200 px i 700x550 px
lub Billboard 750x100 px i 700x350 px

Banner 
320x100 px

Banner 
320x100 px

Banner 
320x100 px

Banner 
320x100 px

Banner 
320x100 px

Strefa I

Strefa III

Strefa IV

Strefa II

Banner 
320x100 px

Banner 
320x100 px

Banner 
320x100 px

Banner 
320x100 px

Banner 
320x100 px

Billboard środkowy 
723x100 px

kobiety męczyźni

47,01%

52,9%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

30%

22%

15%

8%

0%

Wiek
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Ceny ogłoszeń
STREFA I STREFA II STREFA III STREFA IV

Double- 
billboard Billboard Billboard  

środkowy Baner Baner Baner

Strona główna 2500,- 2000,- 1700,- 1200,- 1000,- 800,-

Galerie 1500,- 1200,- 1000,- 720,- 600,- 480,-

Filmy 1500,- 1200,- 1000,- 720,- 600,- 480,-

Ochrona roślin 1500,- 1200,- 1000,- 720,- 600,- 480,-

Drzewa owocowe 1250,- 1000,- 800,- 600,- 500,- 400,-

Uprawy pod osłonami 1250,- 1000,- 800,- 600,- 500,- 400,-

Warzywa polowe 1250,- 1000,- 800,- 600,- 500,- 400,-

Nawożenie 1000,- 800,- 600,- 480,- 400,- 300,-

Kalendarz 1000,- 800,- 600,- 480,- 400,- 300,-

Rośliny jagodowe 1000,- 800,- 600,- 480,- 400,- 300,-

Technika 1000,- 800,- 600,- 480,- 400,- 300,-

Szkółkarstwo 750,- 600,- 500,- 360,- 300,- 200,-

Rośliny ozdobne 750,- 600,- 500,- 360,- 300,- 200,-

Rynki i prawo 750,- 600,- 500,- 360,- 300,- 200,-

podane powyżej ceny są cenami netto w walucie PLN i dotyczą miesięcznej publikacji

REKLAMY NA PORTALU
Istnieją trzy podstawowe strefy reklamowe na każdej z podstron serwisu: 

STREFA I  – możliwość zamieszczenia reklamy typu billboard (750x100 px oraz wersja mobilna – 700x350 px)  
 lub doublebillboard (750x200 px oraz wersja mobilna – 700x550 px)

STREFA II  – miejsca, w których można zamieścić baner reklamowy (320x100 px)  
    i billboard środkowy (723x100 px oraz wersja mobilna – 700x350 px)

STREFA III  – miejsca, w których można zamieścić baner reklamowy (320x100 px)

STREFA IV  – miejsca, w których można zamieścić baner reklamowy (320x100 px)

Przyjmujemy pliki w formacie .gif, .jpg

Oprócz wymienionych powyżej oraz zaprezentowanych stref reklamowych istnieje również możliwość zamieszczania 
innych form reklamy i promocji na łamach portalu Ogrodinfo.pl, np. artykułu reklamowego. 

W celu uzyskania informacji dotyczących cen oraz rodzajów reklam niestandardowych, bądź uzyskania dodatkowych 
informacji na temat reklam na portalu Ogrodinfo.pl, prosimy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Biura 
Reklamy i Ogłoszeń Plantpress.

www.ogrodinfo.pl
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1 strona 

1 moduł 85 x 28,5 mm
2 moduły pion 85 x 61 mm

2 moduły poziom 174 x 28,5 mm
3 moduły 85 x 93,5 mm

1/4 pion ramka 85 x 126 mm
1/4 poziom ramka  174 x 61 mm

1/4 pion spad 100 x 140 mm
format brutto (ze spadem) 110x150 mm
1/4 poziom spad  205 x 75 mm
format brutto (ze spadem) 215x85 mm

1/3 poziom ramka 174 x 82,5 mm
1/3 poziom spad  205 x 97,5 mm
format brutto (ze spadem) 215x107,5 mm

1/3 pion ramka 55 x 256 mm
1/3 pion spad  70 x 285 mm
format brutto (ze spadem) 80x295 mm

1/2 poziom ramka 174 x 126 mm
1/2 poziom spad 205 x 141 mm
format brutto (ze spadem) 215x151 mm

1/2 pion ramka 85 x 256 mm
1/2 pion spad  100 x 285 mm
format brutto (ze spadem) 110x295 mm

1/4
pion  

ramka

1/4 poziom ramka 1/4 poziom spad

1/4
pion  
spad

1/3 poziom  
ramka

1/3 poziom spad

1/3
pion 

ramka

1/3
pion 
spad

1/2 poziom  
ramka

1 strona ramka  174 x 256 mm 1 strona spad 205 x 285 mm
format brutto (ze spadem) 215x295 mm

2/3 strony pion spad  130 x 285 mm
format brutto (ze spadem) 140x295 mm
2/3 strony poziom spad  205 x 186 mm
format brutto (ze spadem) 215x196 mm

junior page 130 x 181 mm
format brutto (ze spadem) 140x191 mm

1/2 poziom  
spad

1/2  
pion  

ramka

1/2  
pion  
spad

2/3 strony
pion spad

junior page

2 moduły 
pion

1 strona
ramka 

W przypadku reklam „na spad” należy dodać do formatu reklamy po 5 mm nadlewek tła
Spad drukarski – obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji (przedłużenie grafiki).  
Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza. Wielkość spadu 5 mm.

MODUŁY REKLAMOWE – „HASŁO OGRODNICZE”, „MPS SAD”, „WARZYWA”,  
„ROSLINY OZDOBNE”, „TRUSKAWKA, MALINA, JAGODY”, „CZEREŚNIA”

1 moduł
3 moduły

RABATY
Rabaty przyznawane są na podstawie zleceń z okresu ostatniego roku lub na podstawie 
potwierdzonych umową zleceń.

Ze względu na zróżnicowany system zlecania ogłoszeń przygotowaliśmy dla Państwa dwojaki sposób  
przyznawania rabatów:

 � „powtórzeniowy” – zależny od liczby reklam zlecanych w naszych czasopismach, 
 � „kwotowy” – zależny od kwoty wydatkowanej na reklamę w naszych periodykach.

 SYSTEM RABATOWY
(do wyboru, ale przyznajemy wersję korzystniejszą dla Klienta)

Powyższe rabaty udzielane są do zleceń, które trafiają do naszych standardowych tytułów: „Hasło Ogrodnicze”, 
„MPS SAD”, „Warzywa” , „Informator Sadowniczy”, „Szkółkarstwo” „Rośliny Ozdobne”, „Truskawka, Malina, 
Jagody” i „EFM” . Zlecenia na reklamy w wydawnictwach niestandardowych (np. książki) naliczane są wg od-
rębnych zasad przedstawianych w ofertach.

1. „Powtórzeniowy” – powtórzenie reklamy  
w czasopismach: „Hasło Ogrodnicze”, „MPS SAD”, 
„Warzywa”, „Informator Sadowniczy”, „Szkółkar-
stwo”, „Rośliny Ozdobne”, „Truskawka, Malina,  
Jagody” lub „EFM” uprawnia do uzyskania rabatu:
 � 2 razy – 2%
 � 3–4 razy – 5%
 � 5–7 razy – 8%
 � 8–10 razy – 10%
 � 11–13 razy – 12%
 � 14–16 razy – 15%
 � powyżej 17 razy – 18%

2. „Kwotowy” – sumaryczna wartość (netto)  
zamówionych reklam w czasopismach: „Hasło 
Ogrodnicze”, „MPS SAD”, „Warzywa” , „Informator 
Sadowniczy”, „Szkółkarstwo” „Rośliny Ozdobne”, 
„Truskawka, Malina, Jagody” i „EFM”uprawniająca 
do uzyskania rabatu odpowiedniej wysokości:

 � powyżej 7000 do 13 500 PLN – 5% 
 � powyżej 13 501 do 21 500 PLN – 7% 
 � powyżej 21 501 do 28 500 PLN – 9% 
 � powyżej 28 501 do 36 000 PLN – 11% 
 � powyżej 36 001 do 48 000 PLN – 13%
 � powyżej 48 001 do 61 500 PLN – 15%
 � powyżej 61 501 do 79 000 PLN – 18%
 � powyżej 79 001 do 99 000 PLN – 21%
 � powyżej 99 001 PLN – 25%

2/3 strony
poziom spad

2 moduły poziom
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1/4 pion 127 x 185 mm
1/4 poziom 258 x 92 mm

1/4
pion  

1/4 poziom

1/8  
strony

1 strona 258 x 375 mm

junior page mini  205 x 141 mm

junior page

junior page
mini

Ogłoszenia  
wyłącznie  
ramkowe

MODUŁY REKLAMOWE – „INFORMATOR SADOWNICZY”

1/2 pion 102 x 285 mm
format brutto (ze spadem) 112x295 mm
1/2 poziom 205 x 142 mm
format brutto (ze spadem) 215x152 mm

1/2
pion  

1 strona 205 x 285 mm
format brutto (ze spadem) 215x295 mm

1/4 pion 102 x 142 mm
format brutto (ze spadem) 112x152 mm
1/4 poziom 205 x 71 mm
format brutto (ze spadem) 215x81 mm

1 strona

MODUŁY REKLAMOWE „EFM – EUROPEAN FRUIT MAGAZINE”

1/8 102 x 71 mm
format brutto (ze spadem) 112x81 mm
1/16 102 x 35 mm
format brutto (ze spadem) 112x45 mm

1/4
pion  

1/4 poziom

1/8 

1/16 

W przypadku reklam „na spad” należy dodać do formatu reklamy po 5 mm nadlewek tła
Spad drukarski – obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji (przedłużenie grafiki).  
Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza. Wielkość spadu 5 mm.

1/2 strony
poziom

1/2 strony
pion 1 strona

1/2 poziom 258 x 185 mm 1/2 pion 127x375 mm

1 moduł 70 x 21 mm
2 moduły pion 70 x 47 mm

2 moduły poziom 145x21 mm
3 moduły 70 x 73 mm

1/4 pion ramka 70 x 99 mm
1/4 poziom ramka  145 x 47 mm

1/4 pion spad 80 x 112 mm
format brutto (ze spadem) 90x122 mm
1/4 poziom spad  165 x 61 mm
format brutto (ze spadem) 175x71 mm

1/3 poziom ramka 145 x 65 mm
1/3 poziom spad  165 x 75 mm
format brutto (ze spadem) 175x95 mm

1/3 pion ramka 45 x 203 mm
1/3 pion spad  55 x 235 mm
format brutto (ze spadem) 65x245 mm

1/2 poziom ramka 145 x 99 mm
1/2 poziom spad 165 x 112 mm
format brutto (ze spadem) 175x122 mm

1/2 pion ramka 70 x 203 mm
1/2 pion spad  80 x 235 mm
format brutto (ze spadem) 90x245 mm

1 strona ramka  145 x 203 mm 1 strona spad 165 x 235 mm
format brutto (ze spadem) 175x245 mm

MODUŁY REKLAMOWE – „SZKÓŁKARSTWO”

1 strona 

1/4
pion  

ramka

1/4 poziom ramka 1/4 poziom spad

1/4
pion  
spad

1/3 poziom  
ramka

1/3 poziom spad

1/3
pion 

ramka

1/3
pion 
spad

1/2 poziom  
ramka

1/2 poziom  
spad

1/2  
pion  

ramka

1/2  
pion  
spad

2/3 strony 
spad

junior page

2 moduły

1 strona
ramka 

1 moduł
3 moduły

W przypadku reklam „na spad” należy dodać do formatu reklamy po 5 mm nadlewek tła
Spad drukarski – obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji (przedłużenie grafiki).  
Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza. Wielkość spadu 5 mm.

2 moduły poziom

1/8 poziom

2/3 strony
poziom spad

1/2 poziom

1/8 pion 127 x 92 mm
1/8 poziom 258x44 mm

junior page 205 x 285 mm

2/3 poziom spad 105x235 mm
format brutto (ze spadem) 115x245 mm
2/3 pion spad  165x150 mm
format brutto (ze spadem) 175x160 mm

junior page 105x150 mm
format brutto (ze spadem) 115x160 mm
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Formaty:
„Hasło Ogrodnicze”, „MPS SAD”, „Warzywa”, „EFM”, „Ro-
śliny Ozdobne”, „Truskawka, Malina, Jagody” mają format  
205 mm (podstawa) x 285 mm (wysokość). „Szkółkarstwo” 
ma format 165 mm (podstawa) x 235 mm (wysokość). 
„Informator Sadowniczy 285 mm (podstawa) x 400 mm 
(wysokość). Wielkość kolumny i poszczególnych ogłoszeń 
podano oddzielnie (str. 25-27).

Właściwości nadsyłanych prac:
Model barwny: CMYK.
Rozdzielczość obrazów w skali 1:1 – 300 dpi.

Typ druku:
Offset, triada (CMYK), kolory w Euroskali.

Materiały przyjmowane do druku:
PROSIMY O PRZYSYŁANIE MATERIAŁÓW WYŁĄCZNIE 
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
1. Plik PDF (Portable Document Format), tzw. PDF po-

ligraficzny, kompozytowy (wszystkie kolory na jednej 
stronie z zamianą kolorów spotowych, np. systemu Pan-
tone na CMYK). Wygenerowany przy użyciu programu 
do grafiki komputerowej (przede wszystkim programy 
pakietu Adobe). W parametrach zapisu pliku PDF należy 
pamiętać o ustawieniu: wysokiej rozdzielczości (zale-
camy 300 dpi), kolorystyki CMYK, zachowaniu spadów 
5 mm z każdej strony.

2. Plik EPS (Encapsulated PostScript) z fontami zamie-
nionymi na krzywe i dołączoną ( jeśli nie jest zawarta 
[embeded] w pliku) ilustracją w formacie tiff CMYK.

 
Prosimy o sprawdzenie przesyłanych do nas plików do-
stępnymi programami (PostScript – Distiller, EPS – Adobe 
Illustrator, PDF – Adobe Acrobat Reader, Adobe Acrobat, 
PitStop itp.).

Do przesłanych plików konieczne jest załączenie 
odbitki próbnej, która będzie służyć jako ma-
teriał porównawczy do druku. Bez powyższej 
odbitki, wzorca kolorystycznego, reklamacji 
nie uwzględniamy.

Sposoby dostarczenia materiałów:
1. Na płycie CD z dołączonymi wydrukami kontrolnymi. 
2. Po kontakcie z działem ogłoszeń, przesłać na nasz serwer 

FTP, a informację o przesłanym pliku pocztą e-mail. 
(W przypadku plików skompresowanych, prosimy nie two-
rzyć archiwów samorozpakowujących się).

Inne prace:
Po wcześniejszym kontakcie z grafikami istnieje możliwość 
przesłania ogłoszenia w formie otwartego pliku w jednym 
z obsługiwanych przez nas programów. Należy jednak 
liczyć się z poniesieniem dodatkowych, związanych z ich 
pracą, kosztów. Prosimy każdorazowo o wcześniejsze 
ustalenia z Biurem Reklamy Ogłoszeń.
Istnieje także możliwość przygotowania ogłoszenia w re-
dakcji. Zapraszamy! 

Dane serwera ftp
ftp.plantpress.pl
użytkownik: ogloszenia

1. Zamówienie powierzchni dla artykułu reklamo-
wego w  naszych  czasopismach – z  podaniem po-
wierzchni i  działu oraz treści artykułu musi wpły-
nąć do redakcji najpóźniej 2  tygodnie 
przed terminem zlecania reklam (patrz  
str. 11).

2. Komplet materiałów do artykułu reklamowe-
go w formie elektronicznej powinien zawierać:
tekst przesłany jako załącznik poczty elektronicznej, przy-
gotowany w formacie zawierającym polskie znaki (MS 
Word – *.doc; *.rt f; *.txt). 
logo, ryciny prosimy przysyłać w formie wektorowej  
– *.ai; *.eps; *pdf – prosimy nie „osadzać” (embed) 
obrazów bitmapowych w plikach programów graficznych, 
a tylko „linkować”.
fotografie barwne, obrazy – prosimy o format *.jpg, 
*.tif — (CMYK, 300 dpi) lub *.eps. W związku z tym prze-
strzegamy przed przysyłaniem zdjęć z internetu, czy z ama-
torskich aparatów cyfrowych oraz plików *.jpg (najczęściej 
są to fotografie o bardzo małych rozdzielczościach nienada-
jące się do celów poligraficznych), podobnie jak fotografie 
wycięte z już wydrukowanych materiałów (foldery, ulotki, 
gazety itp.).
wykresy – w programie MS Excel.

3. Objętość tekstu:
jedna strona artykułu reklamowego zawiera:
– „Hasło Ogrodnicze” – 4500 znaków (ze spacjami)

– „MPS SAD” – 5800 znaków (ze spacjami)
– „Warzywa” – 6500 znaków (ze spacjami)
– „Szkółkarstwo” – 4000 znaków (ze spacjami)
– „Rośliny Ozdobne” – 4500 znaków (ze spacjami)
– „Truskawka, Malina, Jagody” – 4500 znaków  

(ze spacjami)
Należy dopasować objętość tekstu uwzględniając po-
wierzchnię, jaką mają zająć ilustracje.

Artykuł reklamowy opracowuje wydawnictwo 
konsultując z Państwem wszelkie zmiany tekstu: zarówno 
merytoryczne, jak i stylistyczne czy redakcyjne. Koszt 
opracowania – do 15% ceny zamieszczonego 
artykułu. Przed wydrukowaniem tekstu przesyłamy go 
Państwu do akceptacji. Na stronach z tekstami reklamo-
wymi umieszczamy informację REKLAMA.

Treść artykułu reklamowego przygotowujecie Pań-
stwo sami lub zamawiacie u innych autorów – specjalistów 
z danej dziedziny. Na Państwa życzenie artykuł reklamowy 
może przygotować nasz redaktor. W takim przypadku koszt 
napisania i zredagowania artykułu wynosi od 20% ceny jego 
zamieszczenia. Jeśli z napisaniem artykułu wiąże się ko-
nieczność wyjazdu, Państwo refundujecie koszty delegacji 
naszego pracownika. Artykuł taki zostaje zamieszczony na 
łamach naszych czasopism bez podpisu autora.

ARTYKUŁY REKLAMOWE WARUNKI TECHNICZNE  
PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ

NIESTANDARDOWE FORMY 

1. Możemy Państwu zaoferować szeroki zakres 
usług telemarketingowych oraz związanych z mailin-
giem w oparciu o naszą bogatą bazę klientów prenume-
ratorów związanych z rolnictwem oraz ogrodnictwem.

2. Oferujemy:
– usługi telesprzedaży
– usługi e-mailingu
– informowanie o nowych produktach
– informowanie o eventach/imprezach

3. Wycena powyższych usług jest  
przeprowadzana w trybie indywidualnym.
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17. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo pobierania opłat 
za wykonywanie materiałów poligraficznych wg cen-
nika lub indywidualnych ustaleń.

18. Życzenia odnośnie umiejscowienia reklam 
(przy określonym temacie redakcyjnym) 
mogą być spełnione tylko w  przypadku 
terminowego zlecenia i w miarę możliwości 
technicznych.

19. Reklamy bez zgody Zleceniodawcy mogą być prze-
noszone z części ogłoszeniowej danego czasopisma 
do części redakcyjnej, przy czym cena takiej reklamy 
pozostaje bez zmian.

20. Za ogłoszenie przyjęte po TZR oraz za ekspresowe 
przygotowanie materiałów poligraficznych może być 
pobierana opłata dodatkowa do wysokości 30% war-
tości ogłoszenia z zastrzeżeniem zapisu pkt 11.

21. Wydawca ma prawo, bez szczegółowego uzasadnie-
nia, odmówić zamieszczenia reklamy stanowiącej kon-
kurencję dla działalności prowadzonej przez Wydaw-
nictwo lub podmioty z nim powiązane, naruszającej 
przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub 
nieodpowiadającej wymogom technicznym wydawni-
ctwa lub profilowi czasopisma.

22. Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasad-
nionej i przyjętej reklamacji to powtórny druk danej 
reklamy w najbliższym możliwym technicznie numerze 
danego czasopisma. 

23. Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są wy-
łącznie pisemnie w terminie 30 dni od daty ukazania 
się reklamy. 

24. Zleceniodawca oświadcza, że posiada pełnię praw 
autorskich, właściwe licencje do dostarczonych mate-
riałów i przejmuje wszelką odpowiedzialność za opub-
likowanie ich w zamówionej postaci. Zleceniodawca 
ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść i ja-
kość zamieszczonych reklam względem osób trzecich, 
a także pokrywa koszty związane z zaspokojeniem 

roszczeń osób, których prawa wskutek treści lub wy-
drukowania lub innego wykorzystania reklamy zostały 
naruszone. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za 
zgodność reklamy z postanowieniami ustawy Prawo 
Prasowe, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
oraz innych przepisów prawnych.

25. Wydawca nie odpowiada za wady jakościowe druku 
zamówionej reklamy ujawnione w poszczególnych 
egzemplarzach czasopisma i nie przekraczającej 5% 
całego nakładu.

26. Wydawca nie odpowiada za opóźnienie publikacji lub 
wady druku spowodowane niewłaściwą treścią lub 
jakością materiałów reklamowych.

27. Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w for-
mie przelewów na konto: Plantpress Sp. z o.o. PEKAO 
SA 72124047221111000048572587 lub inne wskazane 
na fakturze.

28. Faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia. 
Ustaloną kwotę należy wpłacić nie później niż 14 dni 
od daty wystawienia faktury lub w terminie ustalonym 
w potwierdzeniu zlecenia.

29. W przypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca 
może zostać obciążony odsetkami za każdy dzień 
zwłoki. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania 
druku wcześniej zamówionych reklam oraz nieprzyję-
cia kolejnego zlecenia, jeżeli poprzednie faktury nie 
zostały zapłacone.

30. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych 
warunków sprzedaży.

31. Istnieje możliwość różnorodnych form reklamy oraz 
insertingu – zamieszczenie wkładki reklamowej wy-
maga przedłożenia wzoru i  jego akceptacji przez 
Wydawcę. 

32. W sprawach spornych nieujętych w powyższych za-
sadach obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

33. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właś-
ciwy do miejsca siedziby Wydawcy.

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu użyte w nim sfor-
mułowanie „reklama” odnosi się również do ogłoszeń 
oraz wszelkich innych zamieszczanych w czasopis-
mach form promocji.

2. Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezento-
wania Zleceniodawcy lub pisemna bądź ustna umowa 
kupiecka, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, 
termin druku. Warunki płatności oraz cenę i wysokość 
rabatów określa Wydawca zgodnie z obowiązującym 
cennikiem ogłoszeń lub potwierdzeniem przyjęcia zle-
cenia do realizacji.

3. W przypadku zawarcia ze Zleceniodawcą umowy 
na publikację reklam w pierwszej kolejności mają 
zastosowanie postanowienia tejże umowy. W punk-
tach nieuregulowanych umową obowiązuje niniejszy 
Regulamin.

4. Zlecenia powinny zawierać informację, czy Zlecenio-
dawca jest płatnikiem VAT oraz, w przypadku rozpo-
czynania współpracy, dokument stanowiący podstawę 
prawną działania Zleceniodawcy, np. kopia aktualnego 
odpisu KRS, zezwolenie na działalność gospodarczą.

5. Ceny reklam wraz ze wszystkimi rabatami ustalane 
są zgodnie z aktualnym cennikiem.

6. O zmianie cennika reklam Wydawca powiadomi Zle-
ceniodawcę co najmniej 1 miesiąc przed jego wpro-
wadzeniem. Aktualne cenniki są dostępne na stronach 
internetowych www.plantpress.pl w dziale „reklama” 
oraz w wydawnictwie.

7. W przypadku zmiany cennika w trakcie trwania długoter-
minowego zlecenia, nowe ceny obowiązują od daty ich 
wprowadzenia, przy czym na wszystkie reklamy i ogło-
szenia opłacone przez Zleceniodawcę na miesiąc przed 
datą wprowadzenia tych zmian obowiązują stare ceny.

8. Wszelkie materiały tekstowe, niebędące materiałami 
redakcyjnymi, są traktowane jako artykuły reklamowe 
i sygnowane: „ogłoszenie”, „promocja” lub „reklama”. 
W przypadku ogłoszeń tekstowych materiały muszą 
być dostarczone w postaci elektronicznej.

9. Zamówienia na publikację reklam muszą być składane 
nie później niż do „Terminu Zlecania Reklam” (TZR), 
jaki obowiązuje dla danego tytułu, a który jest inte-
gralną częścią cennika. W razie późniejszego złożenia 

zamówienia niż TZR nie gwarantujemy umieszczenia 
reklamy w wybranym miejscu czasopisma.

10. Wycofanie zlecenia może nastąpić w ter-
minie nie późniejszym niż przewiduje TZR. 
Wycofanie zlecenia po tym terminie upoważ-
nia Wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy 
równowartością 100% uzgodnionej wartości 
reklamy.

11. Materiały do druku (pliki w wersji elektronicznej oraz 
obowiązkowo proof stanowiący podstawę kolorystycz-
ną do druku reklam) powinny być dostarczone nie 
później niż w „Terminie Dostarczania Reklam” (TDR). 
Przekroczenie tego terminu może skutkować nieopub-
likowaniem reklamy lub przesunięciem jej do następ-
nego wydania.

12. Koszt przygotowania materiałów reklamowych do 
druku spoczywa na Zleceniodawcy.

13. W przypadku zleceń długoterminowych, 
w razie niedostarczenia nowych materiałów 
w terminie określonym w pkt. 11, Wydawca 
ma prawo do zamieszczania reklamy z ostat-
niego numeru.

14. Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materia-
łów nienadających się do reprodukcji z powodu złej 
jakości lub nieodpowiednich parametrów technicz-
nych. Parametry techniczne dostarczanych reklam 
stanowią integralną część cennika. Dostępne są tak-
że na stronie www.plantpress.pl w dziale „reklama” 
lub u Wydawcy.

15. Opublikowanie materiałów niespełniających wy-
mogów technicznych Wydawnictwa może nastąpić 
wyłącznie na prośbę i  ryzyko Zleceniodawcy, na 
podstawie jego odrębnego, pisemnego oświadcze-
nia. Wydawnictwo nie ponosi w tym wypadku od-
powiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości 
publikowanych reklam. Wydawnictwo zastrzega 
sobie możliwość zamieszczenia przy takiej reklamie 
informacji o treści: „Druk reklamy w takiej formie 
na prośbę i wyłączną odpowiedzialność ogłoszenio-
dawcy”.

16. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być 
zwrócone Zleceniodawcy, należy to wyraźnie zazna-
czyć w zleceniu.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ  
W CZASOPISMACH WYDAWNICTWA PLANTPRESS SP. Z O.O.
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Konto do wpłat za reklamy/ogłoszenia: PEKAO SA 72 1240 4722 1111 0000 4857 2587
Konto do wpłat w Euro: Multibank PL 13 1140 2017 0000 4612 0104 7786
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Informacje o warunkach umieszczania reklam są dostępne także w zakładce reklama  

pod adresem www.plantpress.pl
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