Klasmann-Deilmann:
Zwracamy uwagę
na detale
Czujemy się odpowiedzialni
za przyszłość

„W swoich uprawach roślin
potrzebujecie Państwo
podłoża, które jest idealnie
dostosowane do Państwa
roślin i stosowanych metod
uprawy“
Jacek Stepowski

Nasze wysokie standardy sięgają wielu lat wstecz
Nasza historia rozpoczęła się od niedużej rodzinnej firmy. Osiąganie sukcesu wymaga przede wszystkim zaangażowania.
Historia Klasmann-Deilmann sięga roku 1913, kiedy

zaangażowała się w produkcję maszyn do wydobycia

Obie firmy połączyły się w roku 1990 tworząc

to Georg Klasmann założył firmę Heseper Torfwerk

torfu i popularyzację tego typu maszyn na całym

Klasmann-Deilmann GmbH, zyskując tym samym

GmbH, która w 1971 przekształciła się w Klasmann

świecie.

potężne naturalne zasoby surowcowe w Niemczech,

Werke GmbH. Początki produkującej torf firmy C. Deil-

Irlandii, na Litwie i Łotwie. Dziś, firma inwestuje w

mann AG sięgają z kolei roku 1920. We wczesnych

W latach 60. XX wieku torf – dzięki swoim unikalnym

nowoczesne fabryki w swoich centralnych lokacjach,

latach swojej działalności, głównym obszarem działal-

właściwościom – stał się powszechnie używanym

otwiera spółki w Azji i Ameryce północnej i angażuje

ności Klasmann była produkcja torfu energetycznego,

podłożem ogrodniczym. Deilmann i Klasmann byli

się w działalność prekursorską w nowych obszarach

ściółki dla koni oraz budowa elektrowni torfowych na

pionierami w tym obszarze i skupili się na produkcji

biznesowych.

własne potrzeby. W obliczu zwiększającego się zapotrze-

podłoży na szeroką skalę.

bowania na ten obszar przemysłu, firma Klasmann
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Organizacja struktury Klasmann-Deilmann Group
* 1 styczeń 2016

Klasmann-Deilmann GmbH
Zarząd

Spnedaż

Produkcja

Serwis

Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Nord mbH

D

Klasmann-Deilmann Europe GmbH

D

Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Süd mbH

D

Klasmann-Deilmann Asia Pacific Pte. Ltd.

SGP

Schwegermoor GmbH

D

Klasmann-Deilmann Americas Inc.

USA

UAB Klasmann-Deilmann Silute

LT

Klasmann-Deilmann France S. A. R. L.

UAB Klasmann-Deilmann Laukesa

LT

Klasmann-Deilmann Benelux B. V.

NL

UAB Klasmann-Deilmann Ezerelis

LT

Klasmann-Deilmann Belgium N. V.

B

Klasmann-Deilmann Latvia SIA

LV

Klasmann-Deilmann Austria GmbH

A

IRL

Klasmann-Deilmann Italia S. R. L.

Klasmann-Deilmann Potgrondcentrum B. V.

NL

Klasmann-Deilmann Polska sp. z o.o.

PL
CN

B

Klasmann-Deilmann China Ltd.

Bol Peat GmbH

D

Deutsche Kompost Handelsgesellschaft mbH
UAB Klasmann-Deilmann Bioenergy

D

F

Klasmann-Deilmann Ireland Ltd.

Klasmann-Deilmann Brugge N.V.

Klasmann-Deilmann Service GmbH

I

D
LT
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Grupa Klasmann-Deilmann
Klasmann-Deilmann jest wiodącą grupą spółek w

Jesteśmy firmą nastawioną na zrównoważony rozwój

Dążymy do zrównoważonego rozwoju we wszystkich

obszarze przemysłu podłoży, do której należą firmy

w obszarze podłoży, stajemy się też głównym

obszarach naszej działalności. Pomagają nam w tym

handlowe i produkcyjne w Europie, Azji i Ameryce.

dostawcą na rynku odnawialnych zasobów i źródeł

nasi zaangażowani pracownicy, których stale

Nasze podłoża przyczyniają się do wielu sukcesów

energii. Nasza skoncentrowana na zrównoważonym

doszkalamy. Nasze wewnętrzne wytyczne, oparte

naszych partnerów i klientów w zakresie uprawy

rozwoju strategia jest zgodna ze standardami

na normach ISO 9001 i ISO 14001, stanowią dla nas

roślin na całym świecie.

raportowania GRI-G4 i weryfikacją śladu węglowego

niewyczerpane źródło starań i odpowiedzialności za

zgodnego z normą ISO 14064.

ludzi, środowisko i kolejne pokolenia. Podejmujemy
działania mające na celu ochronę środowiska
naturalnego, m.in. ponowne nawadnianie dziesiątek
tysięcy hektarów dawnych terenów wydobycia
torfu i przywracanie charakterystycznych warunków
gleby na danym obszarze.

Nasze Pola Działania
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Wyznaczamy standardy
na rynku podłoży
ogrodniczych
Nasze podłoża doceniane są na całym świecie za swoją jakość. Nasze innowacyjne
rozwiązania wpływają zaś na cały rynek, z czego czerpiemy ogromną satysfakcję.
Wszystkie nasze działania skupiają się na jednym celu: dostarczeniu idealnego
podłoża. Tworzone przez nas innowacyjne receptury podłoży są zaprojektowane
na potrzeby konkretnego rodzaju roślin. Wykorzystujemy lata doświadczeń i wiedzę
o zewnętrznych czynnikach wpływających na proces uprawy roślin, takich jak
metoda uprawy czy używany sprzęt.
To oznacza, że w procesie tworzenia receptur stawiamy sobie wysokie wymagania
w zakresie doboru najlepszych składników, nawozów i dodatków. W procesie
opracowywania nowego podłoża testujemy daną recepturę w serii prób, aż do
momentu znalezienia idealnych proporcji składników i spełniania wszystkich
wymogów, które postawiliśmy recepturze na początku testu.
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ISO 9001

ISO 14001

ISO 14064

RHP

PEFC

Grünstempel®

GRI-G4

Nasze surowce posiadają
certyfikaty jakości
Podstawowym surowcem do rozwoju i produkcji naszych podłoży są jasne i czarne
torfy. By uzyskać idealne podłoże, surowce podstawowe uzupełniamy czasem innymi
surowcami organicznymi i mineralnymi, takimi jak włókna drzewne, kompost, czy
włókna kokosowe.
Wszystkie nasze surowce są stale sprawdzane pod kątem przydatności w produkcji
danego podłoża, przeprowadzamy również testy na roślinach, by stale kontrolować
fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości naszych podłóż i stale je ulepszać. Aby
udokumentować stałą, wysoką jakość naszych podłoży, przyjęliśmy certyfikację
łańcucha dostaw dla całego procesu – od kontroli surowców, poprzez zakłady
produkcyjne, aż do momentu otrzymania gotowego produktu. Naszą produkcję
opieramy na rygorystycznych, międzynarodowych wytycznych RHP (Regeling
Handels Potgronden, organizacji skupiającej wytwórców i dystrybutorów podłoży).
Nasz kompost TerrAktiv i posiadające certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC
włókna drzewne GreenFibre również spełniają wymogi RHP. Co więcej, nasze
organiczne podłoża spełniają wymogi i wytyczne wielu organizacji zrzeszających
ogrodników w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Cały proces produkcji kompostu i
podłoży organicznych podlega zaś monitorowaniu przez europejski organ kontrolny,
jakim jest „EU-Ökokontrollstelle Grünstempel”.
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Jakość naszych surowców stawiamy
na pierwszym miejscu
Dzięki znaczącym rezerwom surowców, jakie posiadamy, możemy mieć pewność, że przez długie lata będziemy
mogli produkować podłoża o niezmiennie wysokiej jakości – w ilościach, które sprostają wszystkim potrzebom.
Posiadamy znaczące rezerwy surowców w N

właściwości drenażowe i stabilność strukturalną.

przyszłości mogą odgrywać ważną rolę w

iemczech, regionach bałtyckich i w Irlandii.

Pozwala to roślinom i ich korzeniom zdobyć idealne

zrównoważonej produkcji podłoży.

Jasny torf wydobywamy tu w postaci frezowej i

warunki rozwoju w glebie, jak również zapewnia im

cegiełkowej. Pozwalamy by czarny torf „zamarzł” w

odpowiednie poziomy powietrza i wilgotności.

miesiącach zimowych, zanim wydobędziemy go na

Podłoże powstaje gdy surowce torfowe, włókno
drzewne, zielony kompost i kokos wzbogacone

wiosnę. Dzięki temu udaje nam się zachować

Włókna drzewne i kompost, które produkujemy we

zostają o perlit, wapno, nawozy i dodatki, takie jak

unikalne właściwości surowców, ujawniające się w

własnych zakładach produkcyjnych, zyskują dziś na

piasek czy glinkę. Użycie szerokiej gamy nawozów

późniejszym czasie: wysoką zdolność

znaczeniu jako składniki podłoży. Prowadzimy także

organicznych i mineralnych zapewnia roślinom

zatrzymywania wody i powietrza, optymalne

badania nad zupełnie nowymi surowcami, które w

otrzymanie wszystkich potrzebnych pierwiastków i
składników mineralnych we właściwym dla nich czasie.
Dodanie wapna reguluje poziom pH w podłożu.
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Torf – nasz produkt nr 1
Dzięki swoim wyróżniającym się fizycznym, chemicznym

torfu. Ponadto, wysokiej jakości zasoby torfowe o

torf w postaci cegiełkowej i frezowej, które zabezpieczą

i biologicznym właściwościom, torf pozostaje

wyższym stopniu rozkładu są dla nas dostępne już od

dostawy do naszych zakładów produkcyjnych przez

najważniejszym surowcem służącym do produkcji podłoży.

wielu lat na Litwie i są dziś w coraz większym stopniu

wiele kolejnych dziesięcioleci. Sam proces obróbki

Zabezpieczenie dostaw ma zatem ogromne znaczenie.

wykorzystywane na potrzeby produkcji podłóż.

surowca jest zaś przedmiotem ciągłych usprawnień.

Klasmann-Deilmann posiada w Niemczech duże obszary

Posiadamy również bogate zasoby do własnej dyspozycji

torfowisk służące do wydobycia zmrożonego czarnego

na Litwie, Łotwie i w Irlandii, gdzie produkujemy jasny

Właściwości chemiczne:

Właściwości biologiczne:

—— Optymalne pH
—— Optymalny poziom składników
pokarmowych
—— Dobry bufor składników
pokarmowych
—— Wolny od szkodliwych substancji

—— Wolne od nasion chwastów
—— Wolne od patogenów

Właściwości fizyczne:
—— Wysoka stabilność strukturalna
—— Optymalne proporcje
powietrzno-wodne
—— Doskonałe nawilżanie

Właściwości ekonomiczne:
—— Długoterminowa dostępność
—— Jednolite właściwości
—— Jakość wychodząca naprzeciw
szerokim wymaganiom roślin
—— Dobry stosunek jakości do ceny
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Nasze zakłady produkcyjne
Zakłady wytwarzające surowce
Niemcy: Za produkcję podłoży Klasmann-Deilmann odpowiedzialne są przede
wszystkimi zakłady North Plant i Schöninghsdorf Plant. Zakład zlokalizowany w
Geeste, głównej siedzibie grupy Klasmann-Deilmann, specjalizuje się w produkcji
podłoży doniczkowych dla ogrodników hobbystów. W zakładach w Geeste i
Schwegermoor GmbH w Bohmte produkowana jest znaczna część produktów z
serii Florabella.
Kraje bałtyckie: Na początku lat 90. XX wieku, Klasmann-Deilmann przeniósł ważny
filar swojej działalności w obszar krajów bałtyckich, a decyzja ta miała znaczący
wpływ na sukces całej grupy. Siedem zakładów wydobywczych i cztery produkcyjne
odpowiedzialne są za najwyższą jakość torfu jasnego Klasmann Deilmann i
powiązanych produktów.
Holandia: Centrum Podłoży Klasmann-Deilmann (The Klasmann-Deilmann
Potgrondcentrum) – zlokalizowane w sercu międzynarodowego portu rotterdamskiego
– jest największą w Europie fabryką podłoży. Dwie ultranowoczesne linie produkcyjne,
zlokalizowane na 6,500 m³ zadaszonej powierzchni, są w stanie wyprodukować
180 m³ podłoży na godzinę.
Irlandia: Klasmann-Deilmann Ireland posiada własne, rozległe rezerwy torfowe,
stanowiące podstawę dla naszych najwyższej jakości podłoży i powiązanych
produktów torfowych. Torfy przetwarza się na substraty w naszej ultranowoczesnej
fabryce podłoży.
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Jednym z naszych
standardów operacyjnych
jest renaturyzacja
obszarów wydobycia
Ponowne nawadnianie gruntów, zalesianie, sukcesja naturalna. Jesteśmy zaangażowani
w tworzenie rozległych biotopów na potrzeby ochrony klimatu i środowiska.
Z ogólnej powierzchni rozległych torfowisk wysokich na świecie zaledwie niewielka
część jest wykorzystywana pod wydobycie torfu. Nienaruszone torfowiska są dziś
pod ochroną i takimi je pozostawmy. Zgodnie z dobrowolnym zobowiązaniem
określonym w naszym Kodeksie Postępowania, utworzonym w porozumieniu z
Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Torfu i Podłoży (European Peat and
Growing Media Association EPAGMA) oraz zgodnym z systemem certyfikacji RPP
(Odpowiedzialnej Produkcji Torfu), uzyskujemy surowce pochodzące wyłącznie z
obszarów osuszonych dziesiątki lat temu.
Niemniej jednak, tereny te podlegają szczególnie surowym, ustawowym wymogom,
które przewidują ich całkowite odtworzenie po zakończeniu procesu wydobycia.
Poprzez ponowne nawadnianie, umożliwiamy wzrastanie mchu sfagnowego na
obszarach dawnego wydobycia i przywrócenie charakteru danego obszaru na typowo
torfowiskowy. Ponadto, poprzez zalesienie i sukcesję naturalną – która zakłada
nieingerowanie w proces wzrastania roślin na danym obszarze – wprowadzamy w
życie nasz plan działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
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Jesteśmy blisko Ciebie
01

Władysław Jakubik
tel: 608 299 195
wl.jakubik@gmail.com

02

Joanna Rosiewicz
tel: 662 055 819
joanna.rosiewicz@klasmann-deilmann.com

03

Piotr Borczyński
tel: 600 351 161
piotr.borczyski@neostrada.pl

04

Andrzej Grudkowski
tel: 600 351 264
andrzej.grudkowski@klasmann-deilmann.com

05

Jacek Stępowski
tel: 606 990 907
jacek.stepowski@klasmann-deilmann.com

06

Romuald Reder
tel: 502 368 473
romuald.reder@klasmann-deilmann.com

07

Mariusz Doniec
tel: 608 433 255
mariusz.doniec@klasmann-deilmann.com

Biuro Handlowe:
Milanówek 05-822, ul. Mickiewicza 16
Tel: 22 7585300
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