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Warszawa, 28 stycznia 2016 r. 

Informacja prasowa 

CIECH rozpoczyna ekspansję na nowym rynku 

CIECH wprowadza nową linię produktową w kategorii Home & Garden w ofercie CIECH Sarzyna, 

największego polskiego producenta środków ochrony roślin. Jest to element strategicznego rozwoju 

segmentu organicznego Grupy. ZIEMOVIT to propozycja dla wszystkich miłośników zieleni oraz 

spędzania wolnego czasu w otoczeniu natury, którzy chcą kompleksowo zadbać o swój ogród lub 

działkę. Pod tą marką znajdą oni między innymi najwyższej jakości podłoża, środki chwastobójcze 

oraz nawozy płynne i granulowane, dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań. 

- Nasza strategia zakłada, obok kluczowego segmentu sodowego, intensywny rozwój segmentu 

organicznego. Produkty nowej kategorii Home & Garden to kolejny krok w tym kierunku. Mamy ambitne plany 

i oczekiwania, by ZIEMOVIT szybko stał się liderem w swojej kategorii. Przypomnę, że jesteśmy największym 

polskim producentem środków ochrony roślin, z ponad 40-letnim doświadczeniem, posiadamy unikalne 

umiejętności oraz know-how w tym obszarze. Jestem przekonany, że specjaliści z Grupy CIECH mają dużo 

do zaoferowania polskim ogrodnikom i działkowcom, a nasze produkty z linii ZIEMOVIT przewyższą ich 

oczekiwania – powiedział na premierze marki Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH SA. 

W portfolio marki ZIEMOVIT znajdują się m.in. dwa środki ochrony roślin – Chwastox Trio 540 SL, oferujący 

użytkownikom nie tylko wysoką skuteczność i szybkość działania, ale także szerokie spektrum zwalczania 

chwastów dzięki trzem substancjom aktywnym, oraz Agrosar 360 SL, który doskonale usuwa z ogrodu 

chwasty jedno- i dwuliścienne. 

W ofercie ZIEMOVIT znalazły się również wysokiej jakości nawozy granulowane do iglaków i do róż 

wspomagające wzrost i rozwój roślin, poprawiające ich gospodarkę wodną, zwiększając tym samym 

odporność na suszę. Oba produkty zawierają niezbędne makro i mikroelementy odżywcze oraz podnoszą 

odporność na choroby grzybowe. ZIEMOVIT to również trzy nawozy płynne do roślin zielonych, do roślin 

kwitnących i uniwersalny do wszystkich roślin, które dzięki odpowiednio skomponowanym składnikom nadają 

intensywnie zielony kolor liściom, zapewniając im równocześnie odpowiednią ochronę oraz wzrost.  

Ofertę marki ZIEMOVIT uzupełniają podłoża do kwiatów balkonowych, iglaków oraz uniwersalne. 
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ZIEMOVIT to nie tylko kompleksowa pomoc dla rozwoju ogrodu, ale także zaufany doradca. Wszyscy 

miłośnicy przydomowej zieleni już niedługo będą mogli zapisać się do cyklicznego newslettera, 

zawierającego liczne porady dot. pielęgnacji roślin, skorzystać z wirtualnego kalendarza ogrodnika oraz 

ze specjalnej aplikacji ułatwiającej planowanie swojego wymarzonego ogrodu. 

Produkty z nowej linii pojawią się w sklepach 1 marca br. 

 

Kontakt dla mediów: 

Maciej Powroźnik, Rzecznik Grupy CIECH 

Tel. (+48 22) 639 17 70, kom. 50 50 50 426 

email: maciej.powroznik@ciechgroup.com  
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Informacje uzupełniające 

 

CIECH Sarzyna SA (d. Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna SA) to jeden z wiodących w Polsce 

producentów środków ochrony roślin (herbicydów, fungicydów i zapraw nasiennych) z ponad 40. letnią 

tradycją. Zakłady produkują także żywice epoksydowe, utwardzacze żywic, żywice poliestrowe nasycone i 

inne. Do najbardziej znanych znaków handlowych spółki należą herbicydy Chwastox. i Agrosar oraz żywice 

epoksydowe Epidian. Pełny asortyment produkcji obejmuje ponad tysiąc pozycji i ich odmian, w różnych 

postaciach chemicznych, formach użytkowych, opakowaniach, stosownie do rynku docelowego i aplikacji. 

Produkty CIECH Sarzyna stosowane są m.in. w przemyśle chemicznym, elektronicznym, budownictwie, 

rolnictwie i ogrodnictwie.  

 

Grupa CIECH jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Posiada dobrze rozwiniętą strukturę 

produkcyjną (8 zakładów) i sieć handlową w kraju oraz Europie i na świecie. Głównymi produktami Grupy 

są: soda kalcynowana (drugie miejsce jako dostawca w Europie), soda oczyszczona, sól, nawozy, środki 

ochrony roślin, żywice epoksydowe, poliestrowe i inne produkty chemii organicznej, mające zastosowanie w 

przemysłach szklarskim, meblowym, chemicznym, budownictwie i rolnictwie. Od lutego 2005 roku CIECH 

SA jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największymi akcjonariuszami spółki 

są: KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu (51,14 proc. akcji i głosów na WZ), a także ING Otwarty 

Fundusz Emerytalny (9,49 proc.). Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com. 

 

http://www.ciechgroup.com/

