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Wzrost dzięki wiedzy
W tym roku
podwoili milionowe
obroty, wybudowali
własną halę, kupili
kolejny zakład
i uruchomili nową
linię produkcyjną.
Rodzinna
ﬁrma Biostyma
z Wrześni rozwija
się tak pewnie
i efektywnie, jak
plony, którymi się
zajmuje.
B i o s t y m a , c e n i o n y p ro d u cent nawozów i biostymulatorów do upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych,
ma swoją główną siedzibę przy
ul. Sikorskiego we Wrześni.
W ostatnich dniach do części biurowej i produkcyjnej dołączyła
tam nowa duża hala magazynowa.
Od kilku miesięcy firma działa także w Zasutowie, w zaadaptowanym zakładzie po zlikwidowanej
holenderskiej szklarni. Biostyma
w ostatnich dniach uruchomiła
tam nową zautomatyzowaną linię produkcyjną, która pozwoli
na jeszcze większy rozwój przedsiębiorstwa.
Wszystkie inwestycje były możliwe, ponieważ firma w obecnych
niełatwych czasach dokonała imponującego wzrostu wydajności.
– W tym roku, który się jeszcze
nie skończył, przekroczyliśmy już
25 mln zł obrotu. Oznacza to ponad dwukrotnie większy wynik
niż w całym poprzednim roku,
kiedy odnotowaliśmy 12 mln zł.
Przy czym ten skok nie wynika
tylko ze zwiększenia sprzedaży,
ale także ze wzrostów cen, z którymi my także mamy do czynienia. Szacuję, że podwyżki odpowiadają za 25 proc. naszego wzrostu. Reszta to już zasługa całej naszej załogi – podkreśla
Tomasz Piotrowski, szef i założyciel Biostymy.
Firma zatrudnia obecnie ponad 20 ludzi, w tym siedmiu stałych przedstawicieli handlowych
na całą Polskę. W kierownictwie

 Tomasz Piotrowski nie żałuje ryzyka, które podjął dziewięć lat temu

 Produkcja w Biostymie cały rok idzie pełną parą
z sukcesami pracują synowie właściciela – Michał i Przemysław.
Biostyma działa od dziewięciu
lat. Jej założyciel, genetyk roślin
z wykształcenia, wcześniej pracował dla brytyjskiej korporacji nawozowej.
– Po wielu latach robienia tego
samego coś się we mnie wypaliło. Nie ukrywam też, że zmęczyły mnie korporacyjne wymagania.
Tak więc w wieku 50 lat postanowiłem całkowicie zmienić swoje życie
i zaryzykowałem z własnym biznesem. Przyznaję, że początki nie były
łatwe. Zaczynaliśmy od zera, jeśli chodzi o bazę klientów i finanse.
Żaden bank nie chciał nam udzielić
kredytu, poza jednym, Powiatowym
Bankiem Spółdzielczym we Wrześni.
Do dzisiaj nasza współpraca układa
się świetnie – chwali pan Tomasz.
Przyczyn sukcesów firmy, poza
dobrymi pracownikami i partnerami, szef Biostymy upatruje w dba-
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łości o wysoką jakość produktów.
– To jest nasz absolutny priorytet.
Dbamy o to, aby preparaty opatrzone logo Biostymy były najwyższej
możliwej jakości. Do tego systematycznie staramy się podnosić tę jakość, korzystając z postępów w nauce. W tym celu ściśle współpracujemy z Politechnikami Bydgoską
i Poznańską oraz Uniwersytetami
Przyrodniczymi w Poznaniu
i Rzeszowie. Najczęściej współpraca ta polega na zlecaniu tamtejszym specjalistom doświadczeń z udziałem naszych nowych
produktów – wyjaśnia Tomasz
Piotrowski.
Biostyma znalazła swoje miejsce nieco na uboczu branży nawozowej, której podstawą są tzw. nawozy grube, czyli potasowe, azotowe i fosforowe.
– Poza tymi głównymi składnikami rośliny potrzebują także mikroelementów, których często nie

 Produkty gotowe do wysyłki
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mogą naturalnie pozyskać, choćby
z powodu odczynu gleby. Wtedy
wkraczamy my z suplementacją.
Dzięki naszym produktom rośliny są zdrowsze, silniejsze i wydają lepszy plon. Bez naszej branży
rolnictwo nie mogłoby być tak wydajne, jak jest obecnie – zauważa
pan Tomasz.
Wiodące produkty Biostymy
to m.in. Nitron-S i Multi-M. To preparaty z jednej rodziny, specyficznie mieszanki azotu i siarki, które
można stosować w wysokich dawkach w formie dolistnej.
– Dzięki tym produktom rolnicy mogą osiągnąć dodatkowe cele, mianowicie w granicach
do 20 proc. zredukować ogólną
dawkę azotu, jednocześnie utrzymując poziom i jakość plonowania
– wyjaśnia szef Biostymy.
Wśród wiodących produktów
wrzesińskiej firmy jest także Biofol
Plex, który silnie podnosi tolerancję

roślin na tzw. niebiologiczne czynniki stresu, czyli np. warunki pogodowe lub uszkodzenia z powodu pestycydów. Z kolei zupełnie wyjątkową rzeczą produkowaną we Wrześni
i w Zasutowie jest Aquafol 7C.
– Tutaj nie mamy żadnej konkurencji. To środek na licencji brytyjskiej, którą mamy na wyłączność. Dzięki Aquafol 7C rolnik
może wczesną wiosną lub późną jesienią wykonywać zabiegi,
które inaczej byłyby nieefektywne. Otóż jest spora grupa pestycydów, zwłaszcza fungicydów, które muszą być stosowane w temperaturach powyżej 12°C. Łączne
stosowanie naszego produktu pozwala na efektywne użytkowanie
tych środków już od 5°C – tłumaczy Tomasz Piotrowski.
Właśnie on opracowuje od podstaw formuły chemiczne wszystkich produktów Biostymy. Poza
wydajnością przedsiębiorczy genetyk bierze pod uwagę także ochronę środowiska.
– Jesteśmy bardzo dumni z tego,
że nasze produkty i technologie
pozwalają na znaczącą redukcję
śladu węglowego w rolnictwie oraz
na radykalne ograniczenie emisji
azotanów do wód gruntowych –
zaznacza wrześnianin.
Choć Biostyma jest jedyną tego
rodzaju firmą w promieniu 50 km,
to nasz region wcale nie jest wiodący, jeśli chodzi o sprzedaż.
– N a j w i ę c e j s p rz e d a j e m y
na Pomorzu, w województwie lubuskim i na Śląsku. Generalnie
mamy odbiorców w całym kraju. W zdecydowanej większości są
to firmy handlowe, które prowadzą
własną sprzedaż. Poza tym eksportujemy kilkanaście procent naszych obrotów do Czech, Słowacji
i Chorwacji – dodaje szef Biostymy.
Firma działa z uwzględnieniem
sezonowości rolnictwa, ale niezależnie od niej.
– Aby sprzedawać produkty w
obecnej ilości, produkcja musi być
całoroczna. Oczywiście w sezonach wiosennych pracujemy bardziej intensywnie. Jedyne, co może
nas zatrzymać, to silne mrozy.
Nasze produkty są głównie płynne i nie mogą zostać przemrożone w transporcie – stwierdza pan
Tomasz.
Do tej pory Biostymy nie zatrzymała żadna zima, ani nawet kolejne kryzysy czasów deglobalizacji.
– Przetrwaliśmy kłopoty z surowcami wywołane przez pandemię i pogłębione przez wojnę.
Udało nam się załatać dziury i znaleźć alternatywne źródła zaopatrzenia. Mimo światowych zawirowań patrzymy w przyszłość z optymizmem – dodaje szef Biostymy.
ID
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SPRZEDAŻ
DRZEWEK IGLASTYCH
Ľ8*&3,43&#3/:tĽ8*&3,0.03*,"
Ľ8*&3,10410-*5:t404/"$;"3/"
DO 150 CM KOPANE Z GRUNTU Z GOŁYM SYSTEMEM KORZENIOWYM
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DO 80 CM KOPANA Z GRUNTU

tel.

604 183 094
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NOWOŚĆ – ARTYKUŁY PSZCZELARSKIE
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Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

AGROFLORA
BIS
Obłaczkowo 124 k. Wrześni
tel. 61 4366 129, 604 153 809
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WRZEŚNIA
Ś
OBRÓBKA SKRAWANIEMtCZĘŚCI DO MASZYN ROLNICZYCH

PRODUCENT CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO MASZYN ROLNICZYCH:
tLPNCBKOZ[CPȈPXF [JFNOJBD[BOF CVSBD[BOF
tLPQBD[LJEP[JFNOJBLØX
tLPTJBSLJSPUBDZKOF
tSP[S[VUOJLJPCPSOJLB
tSP[TJFXBD[FOBXP[V
tDJǌHOJLJ
tBHSFHBUZVQSBXPXF

Firma Rolmus specjalizuje się w obróbce skrawaniem.
Oferujemy usługi z zakresu: frezowania, toczenia, szlifowania,
spawania, obróbki cieplnej oraz plastycznej.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

www.rolmus.com.pl

-Ċ&=0,(Ĕ2=,0<GLORIA, RETURN, KWS KOSMOS, QUADRIGA
36=(1,&$2=,0$ARKADIA, EUFORIA, FORMACJA, WILEJKA
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ZAPRASZAMY

W SEZONIE: pn.–pt. 8.00–16.00 oraz sob. 8.00–12.00
POZA SEZONEM: pn.-pt. 8.00–15.00

THUJA
SZMARAGD
sprzedaż

PRODUCENT PRZEKŁADNI

ROLMUS P.P.H.U.T. Export-Import| ul. Akacjowa 6, 62-300 Września
UFM   ]GBY   ]T[ZNLPXJBL!SPMNVTDPNQM

$ '$)$ <>ű==;>79=<8
CENTRALA NASIENNA
Środa Wlkp., ul. Szarych Szeregów 2
tel. 61 285 59 30, 61 285 23 91, 61 285 59 81

OFERUJE
w w w . Z i e l o n a W i o s n a . p l

ZBOŻA OZIME do siewu: jęczmienie, pszenice, pszenżyta, żyta
populacyjne i mieszańcowe
DUŻY WYBÓR ODMIAN!
NASIONA POPLONOWE: gorczyca, facelia, wyka, słonecznik,
seradela, rzepik, gryka i inne
NASIONA TRAW I ICH MIESZANKI NA ŁĄKI, PASTWISKA
I TRAWNIKI ORAZ KONICZYNY I LUCERNY

ZIEMNIAKI SADZENIAKI – PRZYJMUJEMY ZAPISY NA
SEZON HANDLOWY 2022/23 R.

500 020 589 y 609 630 143 y biuro@zielonawiosna.pl

ZAPRASZAMY
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DRZEWKA I KRZEWY
OZDOBNE
tES[FXLBOBQBMJLV
T[D[FQJPOF

tCPOTBJ
tT[NBSBHEZ
tCSBCBOUZ
tUSBXZP[EPCOF
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BIS ENERGETYK

WYKONAWSTWO & SERWIS

Września
ul. Leśmiana 5
880 242 195

INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE
INSTALACJE W ZAKRESIE:
OD ZASILANIA PLACU
BUDOWY DO POMIARÓW
ODBIORCZYCH

601 479 656

bis.energetyk@wp.pl
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UBEZPIECZNIA
I KREDYTY
DLA ROLNIKÓW

TANIE OC/AC
DOPŁATY
Z BUDŻETU
PAŃSTWA DO

65%

NIE RYZYKUJ!
Ubezpiecz swoje uprawy

UBEZPIECZENIA
UPRAW
Z DOPŁATAMI Z BUDŻETU PAŃSTWA

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE NN I SN
INSTALACJE ODGROMOWE
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REJESTRACJA POJAZDÓW
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783 750 618

Września, ul. Jana Pawła II 5 | Gniezno, ul. Łaskiego 12/1

z Omłot kukurydzy na ziarno
z Usługi rolnicze i wywóz nieczystości płynnych
Spółdzielnia Usług Rolniczych
i Transportowych we Wrześni
62-300 Września, ul. Czerniejewska 10
tel. 61 436 00 35

z Mechaniczne i ręczne wykaszanie traw i chwastów
z Przycinanie/wycinanie drzewek,
krzaków wraz z utylizacją
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OFERUJEMY
całoroczny skup wszystkich zbóż oraz rzepaku
skup kukurydzy mokrej
możliwość odbioru z gospodarstwa oraz z pola
usługowe suszenie zbóż, rzepaku i kukurydzy
nasiona kukurydzy FARMSAAT
siew buraków, kukurydzy, rzepaku oraz zbóż
z wykorzystaniem systemów GPS
zbiór zbóż, rzepaku oraz kukurydzy wysokowydajnymi
kombajnami
pasowy siew rzepaku
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skup rzepaku, pszenicy,
pszenľyWa, MÛczPienia i ľyWa

z RGEiRreP z JRspRGarsWZa Rraz Z PaJazynie Ş 6kRWniki 
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KONTAKT: 0DULXV]1RZDNWHObbOXE
BIURO:XO.DOLVND ,,SLÛWUR :U]HĝQLDZZZDJURQRZDNSOPQRZDN#DJURQRZDNSO
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TARGI
ROLNICZA
JESIEŃ 2022
NIEDZIELA,
23 października

ZAPRASZAMY!

OGRODZENIA PANELOWE I PALISADOWE

www.stal-pol.pl

www.azinstal.pl
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ZNAJDZIESZ NAS NA

/AZINSTAL1

5508
08 326
322266 777, 500 744 403
aazinstalbiuro@gmail.com

