NASZE SPOTKANIA

Piętnaście
lat z tunelami

FOT. I. SPRZĄCZKA

Firma F.H.U Farmer CO. z Bochni, specjalizująca się w budowie tuneli

i bloków foliowych, obchodzi w tym roku 15-lecie działalności. O historii,
rozwoju i dalszych planach tego przedsiębiorstwa rozmawiam z Łukaszem
Kłóskiem, jego założycielem i właścicielem.
FOT. I. SPRZĄCZKA

W tym roku firma F.H.U. Farmer CO. świętuje 15-lecie istnienia. Jak wyglądały początki
działalności i etapy jej rozwoju?
Łukasz Kłósek: Pierwsze obiekty o szerokości 8 m zaczęliśmy produkować dla
potrzeb własnego gospodarstwa, gdyż
wtedy na rynku nie było alternatywnego produktu i musieliśmy sami go
stworzyć. Powstał on na bazie naszych
doświadczeń. W 1995 r. zbudowaliśmy
pierwszy zblokowany obiekt z podwójną
folią i wietrznikiem górnym otwieranym
elektrycznie. W następnych latach obserwujący nasze konstrukcje znajomi ogrodnicy zgłaszali się z prośbą o wykonanie
elementów tunelu do samodzielnego
montażu. W 1999 r. zareklamowaliśmy
produkt na szeroką skalę i uruchomiliśmy działalność, w efekcie czego powstała firma F.H.U. FARMER CO., której
specjalnością stała się produkcja tuneli
i bloków foliowych.

o bardzo wysokiej grubości ocynku Z275,
wykonanej według norm precyzyjnych,
zawsze staramy się jak najdokładniej dopasować parametry proponowanej folii
do potrzeb danej uprawy. Cały czas ulepszamy nasze produkty tak, aby zapewniać lepsze i dogodniejsze warunki upraw
oraz by nasz klient mógł osiągać coraz
lepsze wyniki ekonomiczne produkcji.

Ł.K.: Najważniejsze jest wieloletnie doświadczenie w ogrodnictwie, dlatego
temat znam „od podszewki” i potrafię
spojrzeć na swoją działalność z punktu widzenia właściciela gospodarstwa.
Ważne są dla nas rozmowy z klientami,
pytamy ich o zdanie i jesteśmy otwarci na
ich sugestie. Bardzo istotny jest również
fakt, iż od zawsze stawiamy na jakość
oferowanych produktów. Używamy stali

Ł.K.: Na początku działalności naszej
firmy rynek był bardzo chłonny, bo właściwie nie było konkurencji albo oferowała ona małe obiekty bez automatyki,
systemów wietrzenia i podwójnej folii.
Dzięki kolejnym targom i różnym formom reklamy zainteresowanie naszymi
usługami stale rosło, duże znaczenie miały też polecenia zadowolonych klientów.

Firma Farmer jest obecnie
marką rozpoznawalną na
rynku. Jakie, Pana zdaniem,
czynniki zdecydowały
o odniesieniu sukcesu?
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Łukasz Kłósek
właściciel firmy F.H.U Farmer CO

Zakładając firmę, był Pan bardzo młody. Jak zdobywał Pan
klientów? Przypuszczam, że
– z racji wieku – trudno było
ich przekonać co do swojego
doświadczenia?

Jak wygląda firma dziś?
Ł.K.: Na pewno nowocześniej, gdyż wraz
z rozwojem procesów wewnętrznych
ewoluuje również wizerunek przedsiębiorstwa. Korzystając z okazji 15-lecia
działalności, odświeżyliśmy całą identyfikację wizualną firmy oraz opracowaliśmy i wdrożyliśmy nowy logotyp. Wciąż
jednak stawiamy przede wszystkim na
jakość, na dopasowanie oferty do konkretnych, specyficznych potrzeb klienta.
Służymy radą i pomocą. Udoskonalamy
nasze produkty, opracowujemy nowe rozwiązania, które mają za zadanie ułatwiać
pracę klientom.

W ciągu tych 15 lat osłony
foliowe ewoluowały i mogą
stanowić konkurencję dla
obiektów szklarniowych.
Jakie cechy charakteryzują
nowoczesny tunel foliowy?

Ł.K.: Jest to przede wszystkim obiekt tańszy. Do uprawianych w nim roślin dociera
porównywalna ilość światła jak w wypadku tych, produkowanych w szklarni,
na co wpływ mają folia o coraz lepszych
parametrach oraz nowoczesne konstrukcje z ograniczoną liczbą szprosów
i kratownic. Dzięki wykorzystaniu folii
dyfuzyjnej uzyskuje się ponadto lepsze
rozproszenie światła, przez co dociera
ono nawet do najniższych części roślin,
a jednocześnie nie ma ryzyka poparzeń.
Obiekty kryte podwójną warstwą folii
z poduszką powietrzną są energooszczędne. Tunele szerokonawowe i bloki foliowe, dzięki większej kubaturze,
zapewniają stabilne warunki uprawy.

REKLAMA

Dużą zaletą folii jest oprócz tego lepsze
zabezpieczenie upraw przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi,
np. gradem – w wypadku szklarni zniszczenia są wówczas znaczne i dotyczą
zarówno samego obiektu, jak i roślin,
natomiast w tunelach są one łatwe do
naprawy i odnoszą się wyłącznie do miejscowych uszkodzeń folii.

Czy w ciągu ostatnich lat zmieniła się mentalność polskich
ogrodników i zauważalna
jest zmiana ich nastawienia
do tuneli foliowych?
Czy dostrzegają potencjał
tych osłon?

Ł.K.: Niestety u wielu z nich wciąż pokutuje przekonanie, że tunel foliowy to
mały, brzydki twór, w którym jest wilgotno i gorąco, a wielka szklarnia to wielkie
możliwości. Na szczęście ogrodnicy coraz częściej dostrzegają, że współczesne tunele foliowe to bardzo nowoczesne
konstrukcje, wyposażone w liczne syste-

my kontroli uprawy roślin, precyzyjnie
sterowane przez komputer. Wszystko
to zapewnia uprawom najlepsze z możliwych warunki rozwoju. Aby utrzymać
konkurencyjność na rynku, plantatorzy
są zmuszeni cały czas inwestować w nowoczesne rozwiązania. Najczęściej są
zainteresowani obniżeniem kosztów produkcji przy jednoczesnym podnoszeniu
jakości oferowanych produktów. Dlatego
polscy ogrodnicy z roku na rok chętniej
stawiają na nowoczesne bloki, tak więc
można powiedzieć, że powoli zaczynają
doceniać ich potencjał.

Klienci których branż korzystają z Waszych usług?

Ł.K.: Są to przedstawiciele właściwie
wszystkich specjalizacji ogrodniczych,
którym zależy na produkcji roślin w kontrolowanych warunkach klimatycznych,
m.in. gospodarstwa warzywnicze, kwiaciarskie, producenci owoców miękkich,
szkółkarze, instytucje państwowe, leśnictwa itp.

Jakie są kierunki rozwoju dziedziny związanej z tunelami?
Ł.K.: Obecnie jesteśmy producentem
najszerszego na rynku tunelu szerokonawowego (ma szerokość 20 m i jest
pozbawiony słupów środkowych) oraz
najwyższego tunelu zblokowanego o wysokości 7 m do rynny. Ciągle jednak dąży
się do tego, by zwiększać powierzchnię
upraw, robić tunele jeszcze szersze i wyższe, kładąc przy tym nacisk na wymogi
ekologiczne, które umożliwiają znaczne
obniżenie zużycia energii.

Jak Pan widzi firmę
za kolejne 15 lat?

Ł.K.: Będziemy wciąż się rozwijać wraz
z naszymi klientami, wspierać ich w produkcji, wykorzystując coraz więcej nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Życzę dalszych sukcesów
i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Ilona Sprzączka
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