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Z pasją dla lepszej 
przyszłości  



Wszystko 
zaczyna się 
od pasji



Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu opowieść o fi rmie 
Grodan. Jest to historia mówiąca o zrównoważonych uprawach, które 
pozostawią świat lepszym miejscem do życia w przyszłości. 

Powstała jako wynik przebytej drogi, która rozpoczęła sie od 
zdefi niowania naszego „nowego sposobu myślenia” na temat tego, 
jak możemy wpływać na metody produkcji żywności, aby chronić 
zasoby naszej planety przy jednoczesnym zapewnieniu pożywienia 
dla ludzkości.

Zaprosiliśmy naszych Partnerów i Klientów do przeanalizowania tego 
sposobu myślenia i wskazania nam, jak go najlepiej komunikować. 
W efekcie tej współpracy powstała publikacja, którą macie Państwo 
przed sobą - opowieść o naszej wizji poparta dowodami. 

Ta historia dotyczy naszej pasji, fi lozofi i uprawy precyzyjnej 
(ang. Precision Growing), którą mamy w genach: większe plony 
przy mniejszym wykorzystaniu cennych zasobów naturalnych 
świata. Firma Grodan ma wyraźny wpływ na ludzi, planetę i zyski 
oraz przyczynia się do stosowania przyszłościowych rozwiązań 
ogrodniczych, zapewniając ludziom na całym świecie dostęp 
do zdrowej żywności dzisiaj i przez wiele przyszłych pokoleń. 
Składam szczere podziękowania wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tej historii.

Bardzo się cieszę z zaproszenia do przygotowania wprowadzenia 
do tej broszury przedstawiającej historię fi rmy Grodan. 
Wageningen UR to instytucja badawcza, której głównym obszarem 
działania jest „zdrowa żywność i warunki życia”. Naszą misją jest 
„zbadanie potencjału środowiska naturalnego, w celu poprawy 
jakości życia”. Świat radykalnie się zmienia. Liczba ludności na 
świecie wzrasta, a populacja świata zachodniego starzeje się. 
Nacisk związany z wykorzystaniem gruntów jest coraz większy, klimat 
ulega zmianie, a ilość paliw kopalnianych i dobrej jakości wody jest 
coraz mniejsza. Naszym zadaniem jest uczynić uprawę bardziej 
zrównoważoną ze względu na rosnące zapotrzebowanie na zdrową, 
uniwersalną, odpowiednią i bezpieczną żywność. W Wageningen UR 
nie tylko opracowujemy najnowocześniejsze rozwiązania, ale 
również pomagamy wdrożyć je w praktyce na całym świecie.  

Wkład fi rmy Grodan w uzyskanie zdrowego i zrównoważonego 
łańcucha żywnościowego przynosi zmiany. Dlatego cieszę się, 
że fi rma Grodan skontaktowała się ze mną w celu potwierdzenia 
i wzbogacenia jej historii. Precyzyjne podejście dotyczące defi nicji 
swojego wkładu oraz zaangażowanie w uzyskiwanie naukowego 
poparcia dla swoich twierdzeń jest charakterystyczne dla 
tej organizacji.
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Jak nakarmić 
świat w  
2050 roku?
W 2050 roku liczba ludności na świecie wyniesie 9 miliardów,  
z czego 70% będzie zamieszkiwać obszary miejskie. Ta rosnąca 
populacja miejska będzie potrzebować dostępu do zdrowej  
i pożywnej żywności. Rządy i organizacje pozarządowe (NGO) 
promują spożywanie świeżej żywności ze względów zdrowotnych 
podkreślając znaczenie produkcji żywności w sposób 
zrównoważony. Jednocześnie konsumenci mają coraz większą 
świadomość dotyczącą zdrowego stylu życia i coraz częściej 
wybierają produkty lokalne, naturalne i zrównoważone  
– ta tendencja jest silnie związana ze współczesnym naciskiem  
na zdrowe żywienie. 

Szacuje się, że konieczne będzie produkowanie dwukrotnie 
większej ilości zdrowej, pożywnej żywności przy połowie zasobów 
dostępnych obecnie. To stawia przed nami jedno z największych 
dzisiejszych wyzwań. Woda, nawozy, ziemia i energia to kluczowe 
zasoby do produkcji żywności. Mniej niż 1% świeżej wody na ziemi 
jest dostępny do użytku przez ludzi, z czego 70% jest używane  
do nawadniania w rolnictwie. Deficyt wody jest przedmiotem 
„Agendy na 2030 r.” ONZ oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Rezerwy nawozów kluczowych do produkcji żywności wyczerpują 
się. Ciągłe i rosnące zapotrzebowanie na zasoby gruntowe ma 
negatywny wpływ na powierzchnię i jakość gruntów dla  
produkcji żywności.

Z tego względu, produkcja żywności musi zostać 
podwojona przy wykorzystaniu połowy obecnie 
używanych zasobów.





Nasze korzenie są 
w zrównoważonym 
rozwoju



Grodan dostarcza innowacyjne podłoża do zrównoważonej 
uprawy, zarówno dla profesjonalnych ogrodników, jak i dla 
hobbystów. Od niemal 50 lat nasz zespół jest zaangażowany 
w tworzenie optymalnego środowiska dla korzeni, 
umożliwiającego wzrost zdrowych i silnych roślin. Chcemy 
opracować najbardziej zrównoważone rozwiązania do 
uprawy i udostępnić je społecznościom na całym świecie. 
To nasz wkład w przyszłościowe rozwiązanie ogrodnicze, 
który zapewni ludziom na całym świecie dostęp do zdrowej 
żywności nie tylko dzisiaj, ale przez wiele kolejnych pokoleń. 

Nasze rozwiązania są przeznaczone do uprawy precyzyjnej, 
która jest najbardzie zrównoważonym sposobem uprawy.  
Polega na zapewnieniu roślinie dokładnie tego, czego 
potrzebuje. Ten efektywny sposób uprawy prowadzi do 
uzyskiwania lepszego plonu i wyższej jakości świeżych 
produktów przy jednoczesnym wykorzystaniu cennych 
zasobów w najbardziej wydajny sposób.

Dzięki temu, Grodan łączy najlepsze cechy rozwiązań 
zrównoważonych, zapewniając efektywny sposób produkcji 
pożywnej żywności, pozwalającej ludności żyć zdrowo, 
tym samym wpływając pozytywnie na planetę przez 
zminimalizowanie wykorzystania zasobów, jednocześnie 
pomagając ogrodnikom na zoptymalizowanie zysków 
w celu rozwoju fi rmy w przyszłości. 
 

Osiągnięcie zrównoważonej produkcji 
żywności dla przyszłych pokoleń 





Zwiększanie produkcji przy mniejszym wykorzystaniu 
środków to podstawa naszej działalności. Odkąd 
wynaleźliśmy wełnę skalną do uprawy hydroponicznej  
w 1969 roku, stale udoskonalamy podejście do 
zrównoważonej uprawy. Nasi pierwsi klienci rozpoczęli 
uprawę hydroponiczną, aby uniknąć dezynfekcji gleby 
wykonywanej przy użyciu bromku metylu, który jest silnie 
toksycznym związkiem chemicznym. Nasze podłoża do 
uprawy umożliwiły im dostarczenie roślinom wody i nawozu 
znacznie bardziej precyzyjnie i wydajniej. Dzięki temu 
wydajność w przeliczeniu na jeden metr wzrosła przy 
jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody, nawozu  
i zmniejszeniu kosztów. 

Firmę Grodan można postrzegać jako jednego  
z prekursorów uprawy precyzyjnej w branży ogrodniczej. 
Obecnie ogrodnicy korzystają z szerokiej gamy 
innowacyjnych produktów do całego cyklu uprawy  
od początku rozsady aż po zbiory. 

Podejście Grodan  
nieustannie ewoluuje

Produkować 
więcej, 
używając 
mniej



Uprawa 
polowa
 

60 L
Uprawa 
szklarniowa 
bez recyklingu 

22 L
Uprawa 
szklarniowa z 
recyklingiem 

15 L
Uprawa szklarniowa 
z zastosowaniem 
zaawansowanej 
technologii 4 L

Mniejsze 
zużycie 
wody
Ilość wody niezbędna do 
wyprodukowania 1 kg pomidorów
W glebie niecała woda dociera do 
korzeni, dlatego powoduje to 
o 50–100% większe zużycie wody. 
Inaczej jest w przypadku uprawy 
hydroponicznej. Nadmiar wody 
można łatwo wykorzystać ponownie, 
co umożliwia znacznie wydajniejsze 
jej zużycie. Ponadto podłoża do 
uprawy z wełny skalnej zapewniają 
innowacyjną technologię 
nawadniania, umożliwiając pomiar 
i regulację wody, tak aby uniknąć 
nadmiernego nawadniania. 

Znacznie większa 
produkcja przy 
znacznie mniejszym 
nakładzie środków

Mniej zajmowanej 
powierzchni
Uprawa precyzyjna umożliwia bardziej efektywne 
wykorzystanie posiadanych gruntów
Uprawa bezglebowa może znajdować się w dowolnym miejscu 
– nawet na betonowych posadzkach w budynkach. Uprawa 
hydroponiczna to sposób na sprowadzenie żywności do miasta 
i zmniejszenie odległości dzielącej producenta i konsumenta. 
Ogrodnictwo miejskie może przyczynić się do zmniejszenia 
wymagań dotyczących powierzchni gruntowej przeznaczonej 
na uprawy o co najmniej 75%.

✔ 
Większa 
wydajność 
na m2

✔ 
Więcej cykli 
upraw na rok

✔ 
Lepsze 
wykorzystanie 
gruntów nierolnych



Wykarmienie światowej populacji 
liczącej 9,1 miliarda ludzi w 2050 roku 
będzie wymagać zwiększenia 
całkowitej produkcji żywności o ok. 
70% porównując lata 2005/7 do roku 
2050. Produkcja w krajach rozwijających 
się będzie wymagać niemal dwukrotnego 
zwiększenia.
 
Źródło: Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa „How to Feed the World in 2050” 
(Jak nakarmić świat w 2050 roku)
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Mniejsza emisja gazów 
Uprawa hydroponiczna powoduje znacznie mniejszą emisję 
gazów cieplarnianych na 1 kg świeżych produktów 
w porównaniu z uprawą w glebie
Wpływ uprawy szklarniowej na środowisko jest związany 
głównie z użyciem energii pochodzącej z paliw kopalnianych 
do ogrzewania. Dzięki uprawie hydroponicznej plony ulegają 
znaczącemu zwiększeniu w porównaniu z uprawą w glebie. 
Skutkuje to ograniczeniem zużycia energii i mniejszą emisją CO2 
na kilogram świeżej żywności. 

10-15%

Większy plon
Plon świeżej żywności z uprawy hydroponicznej 
w porównaniu z plonem z uprawy glebowej
Podłoża do uprawy hydroponicznej z wełny skalnej 
zapewniają większy plon w przeliczeniu na jeden 
metr kwadratowy w porównaniu z uprawą w glebie. 
Uprawa w szklarni umożliwia stworzenie najlepszych 
warunków klimatycznych dla roślin. W połączeniu 
z uprawą precyzyjną pozwala to ogrodnikom 
zapewniać roślinom dokładnie taką ilość wody 
i nawozu, jakiej potrzebują. Prowadzi to do 
uzyskiwania silnych roślin dających więcej owoców. 

15 - 40% 



Mniej 
nawozu 

Wydajność uprawy szklarniowej
Oprócz efektywnego wykorzystania wody 
uprawa precyzyjna umożliwia również wydajne 
użycie nawozu. Nadmiar nawozu można 
wykorzystać ponownie. Ze względu na 
zastosowanie uprawy precyzyjnej ogrodnik 
wie, ile nawozu potrzebuje roślina. Ilość 
nawozu na kilogram produktu można 
zmniejszyć o 25% w porównaniu z uprawą 
w systemie otwartym. W systemie zamkniętym 
możliwe jest nawet ponowne wprowadzenie 
do obiegu nawozu, który nie został pobrany 
przez rośliny. Może to być nawet 78% bez 
obniżenia wydajności ani jakości produktu.

Uprawa hydroponiczna jest o  

20-25% 
bardziej wydajna w 
porównaniu z uprawą w glebie

Lista defi nicji
Nawóz
Nawóz to każda substancja, taka jak obornik 
lub nawóz syntetyczny, dodawana do 
środowiska korzeni w celu zwiększenia 
plonu roślin.

Hydroponika
Hydroponika to podzbiór hydrouprawy 
będącej metodą uprawy roślin bez gleby 
przy użyciu nawozu mineralnego 
w rozpuszczalniku na bazie wody. Wełna 
skalna (wełna mineralna) to najczęściej 
używane podłoże w uprawie hydroponicznej.

Uprawa hydroponiczna fi rmy Grodan
Rośliny uprawiane hydroponicznie na 
podłożu z wełny skalnej Grodan otrzymują 
dokładnie taką ilość wody i nawozu, jakiej 
potrzebują do optymalnego wzrostu przy 
minimalnej emisji wody i nawozu do 
środowiska oraz minimalnym użyciu 
pestycydów.

Organizacja pozarządowa (NGO)
Organizacja pozarządowa (NGO) jest 
organizacją niedochodową, niezależną od 
państw i międzynarodowych organizacji 
rządowych.

Uprawa organiczna
Żywność organiczna jest produkowana 
metodami zgodnymi z normami rolnictwa 
ekologicznego, które obejmuje 
zintegrowany system rolniczy dążący do 
uzyskania rozwiązania zrównoważonego, 
zwiększenia żyzności gleby oraz 
różnorodności biologicznej przy 
jednoczesnym, z rzadkimi wyjątkami, zakazie 
stosowania pestycydów syntetycznych, 
antybiotyków, nawozów syntetycznych, 
organizmów modyfi kowanych genetycznie 
i hormonów wzrostu.

Uwaga: Ustawodawstwo dotyczące 
rolnictwa organicznego różni się w Europie 
i w Stanach Zjednoczonych. W szczególności 
ekologiczna uprawa bezglebowa (ale nie 
na podłożu z wełny skalnej) jest obecnie 
dozwolona w USA, ale zabroniona 
w Europie, gdzie uprawa organiczna jest 
możliwa tylko w glebie.



Uprawa precyzyjna umożliwia profesjonalnym ogrodnikom lepsze 
kontrolowanie istotnych parametrów uprawy, w celu zapewnienia 
optymalnego środowiska dla rozwoju korzeni w wełnie skalnej. 
Firma Grodan jest wiodącym na świecie producentem podłoży 
do upraw dla profesjonalistów branży ogrodniczej i ma na celu 
umożliwienie zastosowania uprawy precyzyjnej przez każdego. 

Ta metoda zrównoważonej uprawy jest obiecująca w krajach 
o wysokim wzroście liczby ludności, gdzie popyt na produkcję 
żywności z wydajnym wykorzystaniem zasobów jest już duży 
i będzie nadal wzrastać w przyszłości. Rozwiązania hydroponiczne 
fi rmy Grodan mogą być zlokalizowane w dowolnym miejscu, 
w tym w obszarach miejskich, które w przeciwnym razie byłyby 
zupełnie nieodpowiednie do tradycyjnej uprawy w glebie. 
Porzucone grunty na terenie miasta oraz nieużywane budynki, 
takie jak stare młyny, fabryki i biurowce mogą stać się unikatowymi 
obszarami do uprawy żywności. Krótki łańcuch produkcji 
i dystrybucji żywności wpływa dodatkowo na zrównoważenie 
łańcucha żywnościowego.

W przypadku konsumentów, którzy chcą uprawiać żywność 
w domu w sposób zrównoważony, uprawa precyzyjna oferuje 
atrakcyjne rozwiązanie zapewniające powodzenie uprawy przy 
niskim nakładzie pracy. 

Uprawa zrównoważona — w dowolnym miejscu 
i dla każdego

Uprawa 
precyzyjna 
dla każdego







Ludzie

Pasja do  
ludzi, planety  
i zysku
Dla wszystkich ludzi bezpieczeństwo żywności jest istotnym czynnikiem 
bezpiecznego i nowoczesnego stylu życia. Według sondaży potencjalna 
obecność pozostałości pestycydów w żywności jest największą obawą 
współczesnych krytycznych konsumentów. 

Pozostałości pestycydów w świeżej żywności podlegają rygorystycznym 
przepisom na całym świecie, a produkty są poddawane regularnej kontroli. 
Współcześni ogrodnicy stosujący uprawę hydroponiczną w szklarniach 
preferują biologiczne alternatywy, korzystając z pożytecznych owadów, aby 
kontrolować szkodniki, oraz trzmieli do zapylania roślin. Z tego względu 
ogrodnicy używają minimalnych ilości środków chemicznych do ochrony roślin, 
ponieważ mogą one zaszkodzić pożytecznym owadom, w które zainwestowali. 



Zrównoważony rozwój jako integralna część naszej działalności 
oznacza dbałość o ogólny wpływ naszych produktów na świat. 
Dokładamy wszelkich starań, aby wzbogacać życie wszystkich osób, 
które zetkną się z naszymi produktami.

Produkty Grodan są doskonale przygotowane do zapewniania 
zrównoważonej i bezpiecznej produkcji żywności przy 
jednoczesnym rozwiązaniu problemu zanieczyszczenia wody. 
Uprawa precyzyjna to odpowiednia metoda uprawy dla systemów 
zamkniętych, która umożliwia recyrkulację wody i nawozu.  
W efekcie emisja nawozu do gleby i wód powierzchniowych jest 
znacznie niższa w porównaniu z tradycyjnymi systemami uprawy  
w glebie. W większości nowoczesnych systemów uprawy możliwe 
jest ograniczenie emisji nawozu do zera. 

Ponadto uprawa precyzyjna odgrywa rolę w zmniejszaniu 
najistotniejszego pojedynczego czynnika środowiskowego dużej 
części produkcji szklarniowej na świecie, czyli emisji CO2 
wynikającej ze spalania paliw kopalnych na potrzeby ogrzewania. 
W uprawie hydroponicznej wydajność jest znacznie większa,  
co ogranicza emisję CO2 na kilogram świeżej żywności. 

Oprócz pomocy w eliminowaniu zanieczyszczenia wody i emisji 
CO2 przez szklarnie, „większa produkcja przy mniejszym nakładzie 
środków” oznaczają wydajniejsze użycie dostępnych gruntów.  
Jest to możliwe dzięki następującym cechom:
•	 większy	plon	na	m2	wymaga	mniejszej	powierzchni	gruntów,	
•	 szybszy	wzrost	umożliwia	więcej	cykli	upraw	rocznie,	
•	 uprawa	może	odbywać	się	na	gruncie	lub	nawet	w	budynkach.

Planeta



Działanie w sposób zrównoważony oznacza, że 
pozostawimy świat w lepszym stanie dla naszych dzieci 
i przyszłych pokoleń. Uprawa zdrowej, pożywnej żywności 
w sposób wymagający mniejszego wykorzystania cennych 
zasobów naturalnych ma istotne znaczenie dla osiągnięcia 
tego celu. Dla konsumentów pewność zdrowej 
i bezpiecznej żywności w przystępnej cenie jest jednym 
z priorytetów. Dla ogrodników bezpieczna podstawa 
fi nansowa działalności ma kluczowe znaczenie. 

Obecnie świat stoi przed wieloma wyzwaniami, takimi jak 
wzrost popytu na żywność i ograniczona ilość zasobów 
dostępnych, w celu sprostania temu zapotrzebowaniu. 
Uprawa precyzyjna umożliwia ogrodnikom osiągnięcie 
wyższej wydajności przy jednoczesnym mniejszym zużyciu 
wody, nawozów i wykorzystaniu gruntów rolnych. Efektem 
jest zwiększenie plonów oraz znaczna redukcja emisji CO2 
w przeliczeniu na kilogram plonu. Jest to nie tylko 
najbardziej zrównoważona metoda uprawy, ale również 
przynosząca największy zysk.

Zysk



Rozwiązanie 
fi rmy Grodan
Grodan umożliwia uprawę precyzyjną dzięki 
połączeniu podłoża do uprawy z wełny skalnej, 
innowacyjnych narzędzi i indywidualnego 
doradztwa. Ta unikatowa oferta jest doskonale 
przygotowana do zapewnienia zrównoważonej 
produkcji żywności.

Rozwiązanie Grodan składa się 
z paluszków do wysiewu 
i kiełkowania. Młode sadzonki 
są następnie przesadzane do 
kostek na pozostały czas uprawy 
u producenta rozsady. 
Dostarczone do szklarni 
produkcyjnej młode rośliny 
są umieszczane na matach, 
w których rosną i wydają owoce.  

Na każdym etapie wzrostu 
wykorzystanie naszych 
produktów jest wspierane przez 
innowacyjne narzędzia, które 
umożliwiają producentowi 
rozsady i ogrodnikom 
monitorowanie środowiska 
strefy korzeni i zarządzanie nim 
w optymalny sposób. 

Innowacyjne 
narzędzia do 

uprawy

Paluszki, 
kostki 
i maty



W dzisiejszym świecie świadomy pod 
względem ekologicznym wybór żywności 
z uprawy ekologicznej na pierwszy rzut oka 
wydaje się logicznym wyborem. Jeśli wybór 
żywności ekologicznej jest motywowany 
ograniczonym użyciem pestycydów 
i mniejszym wpływem na środowisko, 
kontrolowana uprawa hydroponiczna na 
podłożach idzie o krok dalej. Warzywa 
uprawiane hydroponicznie i ekologicznie mają 
takie same wartości odżywcze. Badania 
naukowe dowodzą, że hydroponika jest 
najbardziej zrównoważoną metodą uprawy. 
Ta metoda uprawy powoduje mniejsze zużycie 
wody i umożliwia bardziej wydajne użycie 
nawozu. Ponadto ta metoda uprawy pozwala 
oszczędzać cenne grunty rolne i charakteryzuje 
się niższą emisją CO2 na kilogram produktu. 

Z tego względu kontrolowana uprawa na 
podłożach to jasny i logiczny wybór, 
a certyfi kat UE Ecolabel na naszych produktach 
daje dodatkową pewność, że podłoża fi rmy 
Grodan spełniają wymagania najbardziej 
rygorystycznych norm dotyczących 
zrównoważonego rozwoju. Nasze rozwiązanie 
umożliwia zastosowanie metody uprawy, która 
pozwala sprostać dzisiejszym i przyszłym 
wyzwaniom, przez dwukrotne zwiększenie 
produkcji żywności przy połowie zasobów 
dostępnych obecnie. Rozumiemy tę potrzebę 
i dążymy do zapewnienia rozwiązań podłoży 
do uprawy precyzyjnej, które umożliwiają 
ogrodnikom znaczne zwiększenie wydajności 
przy mniejszym nakładzie środków.

“

”
Nie poprzestajemy na tym. Nasi 
klienci mają również wsparcie 
specjalistów z naszej fi rmy ds. 
uprawy, którzy pomagają im na 
każdym etapie.

Doradztwo 
indywidualne



Stuart Lambie
Kierownik ds. 
zrównoważonego rozwoju

Pasja do naszej 
działalności
Naprawdę uważam, że 
ludzkość musi zmienić 
sposób wykorzystywania 
zasobów w ciągu 
najbliższych 100 lat. Będą 
to duże zmiany 
zapewniające przyszłość 
ludzkości. Grodan może 
odegrać rolę w tej zmianie, 
pomagając dostarczać 
świeżą żywność większej 
liczbie ludności w większej 
liczbie miejsc na świecie 
na nowe sposoby,  
z których część obecnie 
trudno sobie wyobrazić – 
to wkład w przyszłość, 
który możemy wnieść  
wraz z Grodan.

Agnieszka Szymanska
Dyrektor Regionu Europy 
Centralnej, Wschodniej  
i Rynków Eksportowych

Pasja czyni różnicę
Nasi pracownicy podążają 
za swoją pasją każdego 
dnia w branży ogrodniczej 
i jestem dumna, będąc 
częścią tego zespołu. 
Razem możemy coś 
zmienić, dzięki naszej 
specjalistycznej wiedzy  
i innowacyjnym 
rozwiązaniom. Są one 
wartościowe dla naszych 
klientów i wierzę, że 
możemy poprawić standard 
życia wielu ludzi w różnych 
zakątkach świata. 

Tony Abbas
Przedstawiciel handlowy

Wizja świata
Stanowisko, które 
obejmuję, daje spełnienie 
na poziomie zawodowym  
i osobistym. Fakt, że wizja 
firmy Grodan obejmuje 
więcej niż sprzedaż 
produktów – nasze 
starania, aby odegrać rolę 
w rozwiązywaniu 
problemów deficytu dzięki 
naszej wiedzy i technologii 
– sprawia, że każdego dnia 
odczuwam satysfakcję.



Pasja do 
naszej 
działalności



Profesjonalne podłoża 
do upraw fi rmy Grodan 
uzyskały europejski 
certyfi kat Ecolabel

EU Ecolabel: 
NL/29/001

Część grupy ROCKWOOL
Istotą wszystkiego, czym zajmuje się Grupa ROCKWOOL, 
jest: uwolnienie naturalnej mocy skały w celu wzbogacenia 
współczesnego stylu życia. Oferta produktów Grupy 
ROCKWOOL jest doskonale przygotowana do stawienia 
czoła wielu największym obecnym wyzwaniom dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój jako 
integralna cecha naszej działalności oznacza dbałość o ogólny 
wpływ naszych produktów na świat. Nasi ogrodnicy stosują 
najbardziej zrównoważone metody produkcji zdrowej i pożywnej 
żywności przy użyciu mniejszej ilości zasobów. Na koniec sezonu 
nasze produkty można przetworzyć na żyzny kompost, tworzywa 
sztuczne wielorazowego użytku lub produkty stanowiące 
alternatywę dla gliny w przemyśle ceramicznym. Staramy się 
ciągle udoskonalać nasze rozwiązania w zakresie recyklingu. 

Siedziba główna fi rmy Grodan 
Industrieweg 15
6045 JG  Roermond
Holandia

Biuro handlowe w Polsce
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
T.: 22 843 05 27

www.grodan.com

Grodan jest zarejestrowanym znakiem towarowym fi rmy ROCKWOOL 
International A/S. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są 
chronione prawami autorskimi. Żadna część informacji, tekstu, zdjęć itd. nie 
może być reprodukowana, dostosowywana, publikowana, ujawniana lub 
udostępniana w inny sposób stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej 
zgody fi rmy Grodan. – grudzień 2016 r.


