
6 Rośliny Ozdobne

TARGI

Międzynarodowa Wystawa „ZIELEŃ TO ŻYCIE”, której organizatorem jest Agencja Pro-
mocji Zieleni i Związek Szkółkarzy Polskich, od 22 lat promuje drzewa, krzewy i byliny. 
W tym czasie stopniowo „dojrzewała” i ewoluowała od skromnej wystawy organizowanej 
gospodarskim sposobem, do jednego z najważniejszych wydarzeń ogrodniczych w tej 
części Europy. Ostatnia edycja, która pod hasłem „Klucz do ogrodu” odbyła się 28–30 
sierpnia br. w warszawskim Centrum EXPO XXI, także przyniosła zmiany. Choć dominuje 
na niej oferta materiału szkółkarskiego, wśród wystawców przybyło firm związanych 
z szeroko pojętą branżą kwiaciarską. Wciąż jednak jest to kropla w morzu możliwości. 

Ilona Sprzączka

Rośliny w roli  
głównej (cz. I)

Tegoroczna, 22. edycja wystawy „ZIELEŃ 
TO ŻYCIE” rozpoczęła się w czwartek i za-
kończyła w sobotę (dotychczas odbywała 
się od piątku do niedzieli). Kolejną zmia-
ną było przeznaczenie dwóch dni (a nie 
tylko jednego) dla gości branżowych oraz 
jednego dla amatorów-pasjonatów roślin 
i ogrodów. W targach wzięło udział 253 
wystawców z 11 krajów, a podczas trzech 
dni odwiedziło je ok. 14 500 osób – w tym 
5877 profesjonalistów z Polski i 30 innych 
krajów, o 10% więcej niż w ubiegłym 
roku (są to głównie producenci roślin, 
osoby zajmujące się handlem hurtowym 

branży). Niemniej ważne były liczne wy-
darzenia przeznaczone dla amatorów, 
w znacznym stopniu przyczyniające się 
do popularyzacji roślin ozdobnych (m.in. 
pokazy florystyczne, wystawa prac eg-
zaminacyjnych Podyplomowych Studiów 
Florystyka – Sztuka Układania Kwiatów). 

Wystawa „ZIELEŃ TO ŻYCIE” zdomi-
nowana jest przez materiał szkółkar-
ski, jednak w ofercie wystawców można 
znaleźć znacznie szerszy dobór roślin. 
Wyraźną tendencją jest rosnąca rola by-
lin – ich wybór jest z roku na rok coraz 
większy i dotyczy nie tylko asortymentu 
odmianowego, ale i gatunkowego. Pro-
ducenci chętniej sięgają po kojarzone 
zwykle z babcinymi ogródkami rośliny 
(takie jak słoneczniczki, dzielżany, flok-
sy), które pod koniec sierpnia prezento-
wały się znakomicie. Charakterystyczna 
dla tegorocznej edycji była bardzo duża 
oferta róż, które można polecić nie tylko 
do sadzenia na rabatach, ale także w po-
jemnikach ustawianych na balkonach 
i tarasach. 

Nie tylko na rabaty
W tegorocznym „Konkursie Roślin – No-
wości” do rywalizacji zgłoszono aż sześć 
odmian róż, co odzwierciedla wzmożone 
zainteresowanie tymi roślinami. Brązo-
wym medalem nagrodzono firmę Leja 

Firma Florensis to jeden  
z nielicznych stałych bywalców 
wystawy „ZIELEŃ TO ŻYCIE” 
reprezentujący branżę kwiaciarską

i detalicznym, architekci krajobrazu oraz 
osoby odpowiedzialne za zieleń miejską). 

Wystawa obfitowała w wydarzenia 
towarzyszące skierowane zarówno do 
profesjonalistów, jak do szerszej pub-
liczności. Dla tej pierwszej grupy od-
biorców zorganizowano m.in. wykłady 
pt. Wiedza dla producentów, seminaria 
„Byliny przyszłości” oraz skierowane do 
osób związanych z handlem ogrodniczym 
„Centrum ogrodnicze – sprzedawać wię-
cej” (rad na nim udzielał Ronald Brand 
z Holandii, specjalista zajmujący się róż-
nymi aspektami marketingu w „zielonej” 
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Róża Milly 
Winterjewel® 
‘Bozmillwin’

Paweł i Bronisław Hyżowie, 
producenci krzewów i kwiatów 
ciętych róż, promowali odmianę 
Knirps® ‘KORverlandus’PBR jako 
roślinę balkonowo-tarasową

Polska Joint-Venture Sp. z o.o. z miejsco-
wości Studzieniec k. Mławy za różę (Rosa) 
Milly Winterjewel® ‘Bozmillwin’. Ta wyho-
dowana w Serbii przez przedsiębiorstwo 
Pheno Geno Roses odmiana wyróżnia się 
bardzo długim kwitnieniem (od końca 
maja do późnej jesieni), odpornością na 

mróz i – tak bardzo poszukiwaną u róż 
– zdrowotnością. Krzewy są gęste, mają 
zwarty pokrój i dorastają do wysokości 
40–50 cm. Podwójne, czysto białe kwiaty 
(o średnicy 7–8 cm) ładnie kontrastują 
z ciemnozielonymi, lekko błyszczącymi 
liśćmi. Odmianę Milly Winterjewel® ‘Boz-
millwin’ można uprawiać w pojemnikach 
tarasowych i balkonowych. 

Ciekawą ofertę zaprezentowała Szkół-
ka Róż „Hyżowie” z Bilczyc k. Gdowa. Na 
stoisku wyróżniała się wielokwiatowa 
odmiana Airbrush® o bardzo ładnych, 
nakrapianych, żółto-pomarańczowo-
-różowych kwiatach zebranych po kilka 
na szczytach pędów. Róża ta rośnie zdro-
wo i osiąga wysokość do 70 cm, jej zaletą 
jest odporność na czarną plamistość róż. 
Odmiana Airbrush® może być uprawia-
na na kwiaty cięte. Atrakcyjnie prezen-
towała się okrywowa odmiana Knirps® 

‘KORverlandus’PBR, którą właściciele szkół-
ki polecają do sadzenia w pojemnikach 
(o większej pojemności niż standardo-
we) ustawianych na balkonach i tarasach. 
Róża ta ma wszystkie poszukiwane przez 
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Odmiana róży Aladdin™ Poulac007(N) z grupy Palace® może być uprawiana w pojemnikach

Gailardia oścista ‘Sunset Cutie®’ 

Firletka ‘Lipstick’

Naparstnica Dalmatian Peach®

hodowli firmy Poulsen Roser A/S). Licz-
nymi, kremowymi, dobrze wypełnionymi 
i pachnącymi kwiatami charakteryzuje 
się odmiana StockholmTM Poulcas033(N) 
z grupy Castle®. Do takiego zastosowania 
przydatne są także odmiany z grupy Pa-
lace®, które tworzą pełne, bardzo liczne 
kwiaty, a rośliny mają zwarty pokrój. 

Róże tego duńskiego hodowcy do 
asortymentu wprowadziła także firma  

klientów cechy – ładne, różowe kwiaty 
odporne na niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, bardzo obficie kwitnie od czerwca 
do późnej jesieni oraz wyróżnia się wysoką 
zdrowotnością – rekomendował tę odmia-
nę Paweł Hyży. Firma ta – poza produkcją 
pojemnikową róż (rocznie oferuje się ich 
do 15 tys. szt.) – zajmuje się także uprawą 
tych roślin na kwiaty cięte (na ok. 0,5 ha).  
W asortymencie znajduje się ok. 60  

odmian, w tym sporo typu gałązkowego. 
Jak informował P. Hyży, w ostatnim czasie 
furorę robią odmiany typu angielskiego 
(np. Vuvuzela®), poszukiwane zwłaszcza 
do bukietów ślubnych. 

Na niezwykle barwnym stoisku Szkół-
ki Róż M. L. Kierzek z miejscowości Chy-
by także można było znaleźć odmiany 
polecane do uprawy w pojemnikach 
balkonowych i tarasowych (wszystkie 
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Haubitz-Polska Sp. z o.o. Jej przedstawi-
cielka Anna Osiecka do uprawy w pojem-
nikach polecała odmiany z grupy Rena-
issance®, których wspólnymi cechami 
są intensywnie pachnące, duże, pełne 
lub półpełne kwiaty, dobre krzewienie 
się roślin i zwarty pokrój. Jedną z cie-
kawszych kreacji z tej grupy, zgłoszoną 
do „Konkursu Roślin – Nowości”, jest 
CapriciaTM ‘Poulren 024’ o czerwonych 
kwiatach. 

Do uprawy pojemnikowej może być 
polecana także odmiana Starlet Rose 
Melina® prezentowana na stoisku Szkół-
ki Krzewów Ozdobnych „Hajdrowscy” 
z Mnikowa. Ta pnąca róża (osiąga wy-
sokość tylko ok. 1,5 m) wyróżnia się in-
tensywnie pachnącymi, dobrze wypeł-
nionymi, liliowofioletowymi kwiatami 
pojawiającymi się już od końca maja do 
późnej jesieni. 

Byliny na topie
Zainteresowanie tą grupą roślin stale 
rośnie, co było widocznie na stoiskach 
wystawców. Tradycyjnie bardzo dużą 

(Echinacea sp.), żurawki (Heuchera sp.), 
goryczki (Gentiana sp.), ale rośnie rów-
nież popularność brunery wielkolistnej 
(Brunnera macrophylla), której rocznie 
sprzedaje się nawet 150 tys. szt. Do łask 
wracają także starsze taksony, na war-
szawskich targach ciekawość wzbudzała 
np. przydatna do uprawy pojemnikowej 
firletka (Lychnis) ‘Lipstick’ o czerwonych 
kwiatach. 

Tradycyjnie uwagę zwiedzających 
wystawę „ZIELEŃ TO ŻYCIE” zwracało 
stoisko Gospodarstwa Specjalistycznego 
„Panek” z Pruszkowa, na którym zapre-
zentowano wiele ciekawych bylin, a także 
warzyw przydatnych do uprawy na bal-
konach oraz ziół. Wyróżniała się na nim 
naparstnica (Digitalis) Dalmatian Peach® 
o dużych, jasnobrzoskwiniowych kwia-
tach, która charakteryzuje się ponad-
to zwartym pokrojem i niezbyt silnym 
wzrostem (osiąga wysokość 50–80 cm,  
może być uprawiana w pojemnikach). 
Wśród nowości znalazła się także ostróż-
ka wyniosła (Delphinium elatum) Dasante 
Blue ‘Larkspur’ o zwartym pokroju, 

ofertę materiału wyjściowego bylin po-
chodzącego z laboratorium kultur tkan-
kowych zaprezentował stały bywalec 
na warszawskich targach – firma Vitro 
Warszawa Sp. z o.o. z Kajetan. Wśród no-
wości znalazły się np. trzy nowe rudbekie 
(Rudbeckia sp.): ‘Berlin’® (kwiaty języcz-
kowate brązowopomarańczowo-żółte), 
‘Dublin’® (kwiaty języczkowate – żółte, 
w dwóch okółkach) i ‘Peking’® („płatki” 
są żółte z brązową nasadą). Rośliny te 
osiągają wysokość 60–70 cm (najsilniej 
rośnie ‘Peking’®). Zwartym pokrojem 
i dość niskim wzrostem (30–40 cm) cha-
rakteryzują się odmiany gailardii ościstej 
(Gaillardia aristata) z grupy Sunset. Jej 
sześć przedstawicielek wyróżnia się dość 
dużymi kwiatostanami, w których kwia-
ty języczkowate u większości tych kreacji 
ułożone są w dwóch okółkach, w kolorach 
od czerwonego (‘Sunset Celebration’®) 
po żółty (‘Sunset Sunrise’®) i w różnych 
kombinacjach tych barw. Jak informo-
wał Marcel Zimmerman, dyrektor tej 
spółki, największym zainteresowaniem 
klientów nieustająco cieszą się jeżówki 
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POLIGRAFIA DLA OGRODNICTWA
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Malva-Mayek
Kustrzyce 26a
98-160 Sędziejowice
tel.+48 42 209 308 1
e-mail: biuro@pastelplants.pl

wyłączny przedstawiciel Firmy:

Etykiety Osłonki Uchwyty Katalogi Pudełka

słabszej sile wzrostu (wysokość nie 
przekracza 80 cm) i podwójnych, inten-
sywnie niebieskich kwiatach z białym 
środkiem. Ciekawostką była też odmiana 
Cupido® truskawki, przydatna do uprawy 
w wiszących pojemnikach, wyróżniająca 
się białymi, pachnącymi kwiatami i du-
żymi, smacznymi owocami. W ofercie 
tej firmy pojawiają się także kwitnące 
krzewy, które są przydane do uprawy 
w pojemnikach i wpisują się w trend ota-
czania się roślinami atrakcyjnymi także 
dla owadów, np. wybrane odmiany róż 
okrywowych (np. z grupy Drift® z firmy 
Meilland) czy budleje (Buddleja) z grupy 
Buzz. 

Nie maleje popularność ozdobnych 
traw i turzyc, które wciąż są chętnie 
wykorzystywane do sadzenia w ogro-
dach czy pojemnikach. Atrakcyjnie pre-
zentowała się turzyca oszimska (Carex 
oshimensis) Everest ‘Fiwhite’PBR z Gospo-
darstwa Szkółkarskiego „Wróblewscy” 
z Borowna-Kolonii, o bardzo ładnych, 
białoobrzeżonych, błyszczących, łuko-
wato się wyginających liściach. Bylina ta 
ma kępiasty charakter wzrostu i rośnie 
wolno. Może być sadzona w pojemnikach. 
To jedna z kilku interesujących kreacji 
z grupy EverColorTM tego gatunku, któ-
rych hodowcą jest Pat Fitzgerald z Ir-
landii, dostępne są także m.in. odmiany 
o limonkowożółtych (‘Everillo’PBR) oraz 
o zielono-żółtych liściach (‘Evergold’). 

W tegorocznej edycji wystawy wy-
różniało się stoisko szkółki Bea z Pilawy  
k. Piaseczna specjalizującej się w pro-
dukcji funkii (Hosta). Jak informował 
jej właściciel Robert Gabarkiewicz, 

młoda, istniejąca od 8 lat firma. W tym 
czasie dorobiła się jednak pokaźnego 
asortymentu, obejmującego nie tylko 
„standardowe” taksony, ale i ciekawostki 
roślinne. Stoisko tej szkółki na wystawie 
„ZIELEŃ TO ŻYCIE” wprost kipiało kolo-
rami i przyciągało wielu zwiedzających. 
Wyróżniały się na nim m.in. otrzyma-
ne w tym roku z siewu nasion ostróżki 
wyniosłe z grupy New Millennium F1 
o bardzo dużych, podwójnych kwiatach. 
Te należące do ważniejszych bylin upra-
wianych na kwiaty cięte (pędy osiągają 
długość 120–160 cm), dające możliwość 
przyspieszonej lub opóźnionej produkcji, 
a tym samym wydłużenia czasu sprze-
daży gotowego towaru, można uprawiać 
także w dużych pojemnikach. 

Poszerza się oferta bylin w Szkółce 
„Szmit” z Pęchcina, zwłaszcza o długo-
wieczne gatunki rabatowe (wiele z nich 
przydatne jest jednak do uprawy pojem-
nikowej oraz na kwiaty cięte). W grupie tej 
znalazły się m.in. dzielżany (Helenium sp.),  
słoneczniczki (Heliopsis sp.), zawilce 

Turzyca oszimska Everest ‘Fiwhite’PBR Odmiana ‘Stiletto’ funkii

podjęcie tej działalności 
(wcześniej był pracownikiem  
naukowym) to wynik fascy-
nacji tą grupą roślin. Funkie 
zapewniają wszelkie wrażenia 
estetyczne, różnią się wielkoś-
cią roślin, kolorem liści, kwia-
tostanami, w dodatku są łatwe 
w uprawie i uniwersalne – polecał 
te rośliny producent. Podkreślał 
zarazem, że bardzo ważna jest jakość 
materiału wyjściowego do ich dalszej 
produkcji. Kupujemy sadzonki otrzymane 
w laboratoriach in vitro, gdyż tylko takie 
gwarantują zdrowotność roślin i ich wy-
równanie – informował R. Gabarkiewicz. 
Szkółka Bea oferuje ok. 70 odmian funkii, 
które sprzedawane są w pojemnikach 
różnych rozmiarów: od najmniejszych 
doniczek P9, aż do 20-litrowych. W War-
szawie zaprezentowano m.in. odmiany: 
‘Stained Glass’, osiągającą wysokość ok. 
40 cm i dwukrotnie większą szerokość, 
o dość dużych, złotożółtych liściach 
z ciemnozieloną, szeroką obwódką, 
późno kwitnącą (białe, pachnące kwia-
ty pojawiają się pod koniec sierpnia), 
‘Pandora’s Box’, dorastającą do wysoko-
ści zaledwie 5–10 cm, o drobnych, lekko 
wydłużonych, białych liściach z ciemno-
zielonym nieregularnym obrzeżeniem 
(polecana do uprawy pojemnikowej) oraz 
– także niedużą (osiągającą wysokość ok. 
15 cm i podobną szerokość) – ‘Stiletto’ 
o wydłużonych, ciemnozielonych liściach 
z prawie białym, pofalowanym brzegiem, 
tworzącą ciemnofioletowe kwiaty. 

Szkółka Bylin Olgi i Marcina Dąbrow-
skich z Wipsowa k. Olsztyna to dość  
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Millennium F1 (tu odmiana 
‘Sweethearts’) mogą być 
uprawiane na kwiaty cięte
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Prestiż wystaw ogrodniczych podnoszą, orga-
nizowane podczas takich imprez, konkursy. Do 
„Konkursu Roślin – Nowości” w tym roku 
w szranki stanęło 37 roślin. Jury przyznało 
następujące nagrody: 

ZŁOTY MEDAL: l powojnik (Clematis) ‘Stefan 
Franczak’ ze szkółki Clematis Źródło Dobrych 
Pnączy Sp. z o.o. Sp. k.; l magnolia japońska 
(Magnolia kobus) ‘Isis’PBR ze szkółki „Szmit”;

SREBRNY MEDAL: l brzoza (Betula) ‘Golden 
Treasure’PBR  ze szkółki Leenders Plants B.V.;  
l miskant chiński (Miscanthus sinensis) ‘My-
sterious Maiden’PBR ze Szkółki Roślin Ozdob-
nych „Daglezja”; 

BRĄZOWY MEDAL: l różanecznik (Rhodo-
dendron) ‘Władysław Jagiełło’PBR z Gospodar-
stwa Szkółkarskiego „Ciepłucha”; l róża (Rosa) 
Milly Winterjewel® ‘Bozmillwin’ z firmy Leja 
Polska Joint-Venture Sp. z o.o.; 

WYRÓŻNIENIA: l  turzyca oszimska  
(Carex oshimensis) Everest ‘Fiwhite’PBR z Go-
spodarstwa Szkółkarskiego „Wróblewscy”;  
l naparstnica (Digitalis) Dalmatian Peach® 
z Gospodarstwa Specjalistycznego „Panek”.

„ZIELONY LAUR” w kategorii „Najlepszy 
produkt dla szkółkarstwa” otrzymało przed-
siębiorstwo Agro-Sur Wojciech Surowiec za 
szerokonawowy tunel foliowy G-18, nato-
miast wyróżnienie trafiło do firmy Everris 
Polska Sp. z o.o. za najnowszej generacji po-
dwójnie otoczkowane nawozy Osmocote® 
Exact Hi.End oraz Osmocote® Exact Protect. 
W kategorii „Najlepszy produkt do ogrodów 
i terenów zieleni” przyznano jedynie wyróż-
nienie firmie Garden Spot Paweł Garbarek za 
system do budowy ogrodów wertykalnych 
Pixel Garden.

Powojnik ‘Stefan Franczak’  
– zdobywca złotego medalu  
w „Konkursie Roślin – Nowości”

W asortymencie szkółek pojawia 
się coraz więcej bylin, także tych 
kojarzących się z babcinymi ogródkami 
(tu: dzielżany)

(Anemone sp.). Firma ta stale uzupełnia 
także wybór floksów (Phlox sp.), w asor-
tymencie wyróżniają się zwłaszcza od-
miany pochodzenia rosyjskiego floksa 
wiechowatego (P. paniculata), np. ‘Mi-
szeńka’ (kwiaty intensywnie różowo-
fioletowe), ‘Igor Tałkow’ (różowe z ciem-
niejszym środkiem), ‘Noczka’ (niebieskie) 
czy ‘Priekrasnoje Utro’ (bladoróżowe 
z ciemniejszym środkiem). 

Gospodarstwo Ogrodnicze Zbigniewa 
Przybylskiego z Wrocławia specjalizuje 
się m.in. w produkcji piwonii – bylino-
wych, drzewiastych i ich mieszańców 
ITOH. W asortymencie znajduje się ok. 
30 odmian tych roślin (połowę z nich 

produkuje się na miejscu, a pozostałe 
sprowadza). Jak informował właściciel 
firmy, obecnie poszukiwane są piwonie 
o sztywnych pędach, które nie rozkłada-
ją się na boki. Zdaniem Z. Przybylskiego 
mniejsze znaczenie ma wygląd kwiato-

stanów – dobrze sprzedają się odmiany 
o pojedynczych lub półpełnych kwia-
tach, ale zachowujące ładny pokrój, np. 
‘Montezuma’ (czerwona), ‘Ursa Major’ 
(różowa), ‘Mackinac Grand’ (czerwo-
noróżowa).

LAUREACI

R E K L A M A
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Ilona Sprzączka Na Międzynarodowej Wystawie „ZIELEŃ TO ŻYCIE” dominuje oferta materiału szkółkar-
skiego, ale uczestniczą w niej także firmy związane z branżą kwiaciarską. Ofertę części 
z nich – mających w asortymencie róże i byliny – przedstawiłam w pierwszej części relacji 
z 22. edycji tej imprezy. Poniżej prezentuję ciekawostki dotyczące roślin „cebulowych” 
i powojników oraz ofertę dostawców środków produkcji, które można było zobaczyć 
28–30 sierpnia w warszawskim Centrum EXPO XXI.

Rośliny w roli 
głównej (cz. II) 

Z holenderskim akcentem
Zwiedzających tegoroczną wystawę „ZIE-
LEŃ TO ŻYCIE” przyciągało stoisko holen-
derskiej firmy Gebr. Valkering, na którym 
zaprezentowano kwiaty cięte ozdob-
nych czosnków (Allium) oraz ich cebu-
le (niektóre o obwodzie ponad 24 cm),  
pokazane dodatkowo na tle wielkoforma-
towego plakatu przedstawiającego plan-
tację tych roślin. W przedsiębiorstwie 
tym zajmuje ona 16 ha, a jej największą 

Stoisko holenderskiej firmy Gebr. Valkering 
specjalizującej się w produkcji ozdobnych czosnków 
przyciągało wielu zwiedzających

jeszcze dwie odmiany – ‘White Giant’ 
(o białych kwiatostanach osiągających 
średnicę ok. 15 cm, osadzonych na pędach 
długości nawet 2 m!) oraz ‘Giganteum’ 
(kwiatostany fioletowe, pędy o długoś-
ci ok. 1,5 m). Choć pokazane na wysta-
wie kwiatostany czosnków były ścięte 
w maju, nawet podczas przechowywania 
do sierpnia w chłodni (w temperaturze 
2°C) nie straciły na jakości (zwłaszcza 
odmiana Globemaster®) i prezentowały 
się znakomicie. Jak informował pracu-
jący w tej firmie Przemysław Dębski, 
na rynek Polski eksportowano dotych-
czas wyłącznie cebule (sprzedawane za 
pośrednictwem przedsiębiorstw Benex 
i Gardenco s.c.), natomiast właściciele 
Gebr. Valkering chcieliby podjąć współ-
pracę także w zakresie dostarczania 
kwiatów ciętych ozdobnych czosnków. 

Rośliny „cebulowe” ma w swojej ofer-
cie również firma „Wschodzące Słońce” 
Sp. z o.o. z Sulechowa, która zajmuje się 
zarówno ich produkcją, jak i dystrybucją. 
W asortymencie wyróżniają się upra-
wiane na powierzchni ok. 10 ha dalie 
ogrodowe (Dahlia cultorum), których 
oferuje się 35 odmian. Jak podkreśla Ma-
ciej Obszański reprezentujący tę firmę, 
reprodukowane są stare, tradycyjne, ho-
lenderskie odmiany, które rozmnaża się 
z sadzonek. W Polsce najlepiej sprzedają 
się dalie o kwiatostanach kaktusowych 
i dekoracyjnych, najgorzej – pomponowe 
– stwierdza M. Obszański, wymieniając, 

część (12 ha) przeznaczono na produkcję 
kwiatów ciętych połączoną z reproduk-
cją cebul odmiany Globemaster®, o bar-
dzo okazałych (o średnicy do 20 cm),  
purpurowofioletowych kwiatostanach 
(pędy osiągają długość ok. 90 cm).  
Kreacja ta to jedna z dwóch (obok Red 
Mohican®), na których sprzedaż cebul 
firma Gebr. Valkering ma wyłączność. 
W asortymencie czosnków polecanych 
do uprawy na kwiaty cięte znajdują się  
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wśród tych cieszących się popularnością, 
m.in. odmiany ‘Glorie van Noordwijk’ 
(kwiatostany łososiowe), ‘Kennemer-
land’ (żółte), ‘Kelvin Floodlight’ (ko-
szyczki żółte, bardzo okazałe), ‘Red 
Pygmy’ (czerwone). 

Powojniki do pojemników
Szczepan Marczyński ze szkółki Clematis 
Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o. o. Sp. k. 
od lat wprowadza na rynek własne od-
miany powojników (Clematis). Niektóre 
z nich – poza tradycyjną uprawą w grun-
cie przy podporach – są przydatne do 
sadzenia w pojemnikach na balkonach 
i tarasach. Wśród tegorocznych nowości 
takie zastosowanie może mieć odmiana 
‘Stefan Franczak’ (nagrodzona złotym 
medalem w „Konkursie Roślin – Nowoś-
ci” – patrz „Rośliny Ozdobne” 10/2014). 
Jej największą zaletą są intensywnie 
niebieskie kwiaty (o średnicy 6–10 cm) 
o pofalowanych działkach. Powojnik ten 
kwitnie obficie w czerwcu i lipcu, rośliny 
osiągają wysokość 1,7–2 m. Do jego upra-
wy zaleca się dobrze oświetlone miejsca.

Powojniki przydatne do uprawy w po-
jemnikach wzbogaciły też asortyment 
spółki Haubitz Polska, która oferuje 
odmiany wprowadzone na rynek przez 
duńską firmę Poulsen Roser A/S. Grupa 
Boulevard® Floral™ obejmuje średnio 
silnie rosnące powojniki (osiągają wy-
sokość 60–100 cm), o zwartym pokro-
ju i dużych, pojedynczych kwiatach.  

Czosnek Red Mohican® Powojnik NinonTM Boulevard® ‘Evipo 052’FO
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JEDYNY 
W SWOJEJ KLASIE.

Odkryj TEKU∏ FLEX+: Nowy i jedyny w swoim rodzaju 
sposób nadruku dla promocji Twojej marki.

Ponieważ: TEKU∏ robi różnicę.

Dzięki bezkonkurencyjnej 
jakości nadruku na doniczkach 
TEKU∏ FLEX+ gwarantuje 
wspaniały wygląd Twojego 
produktu.

Pöppelmann GmbH & Co. KG ·  Kunststoffwerk-Werkzeugbau ·  Bakumer Str. 73 ·  49393 Lohne ·  Niemcy 
Tel. +49 4442 982-167 ·  Fax + 49 4442 982-1607 ·  teku@poeppelmann.com ·  www.poeppelmann.com

 Elastyczne warstwy nadruku.

 Intensywne nasycenie kolorów.

 Profesjonalny wygląd 
 zadrukowanych doniczek.

 Nadruk zdjęć na doniczkach 
 kolorowych.

 Pokrycie powłoką 
 uszlachetniającą.

 Używanie wyłącznie 
 nietoksycznych barwników.

  Więcej informacji udzieli Państwu 
nasz Przedstawiciel Handlowy na 
terenie Polski: Gabriel Staniecki 
Tel.komórkowy: +48 692468233 
E-mail: 
GabrielStaniecki@poeppelmann.com
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Rośliny kwitną wczesną wiosną 
przez 4–6 tygodni, jednak pod koniec 
lata powtarzają kwitnienie. Pnącza te są 
odporne na mróz. W grupie Boulevard® 

FloralTM dostępne jest sześć odmian, a ich 
materiał wyjściowy oferowany jest w do-
niczkach 15–17-centymetrowych. 

Wokół sadzenia
W tym roku ruszyła nowa kampania mar-
ketingowa holenderskiej firmy Modiform 
oferującej m.in. doniczki, tace uprawowo-
-transportowe, palety rozsadowe, do-
niczki zespolone (tzw. paki) itp. Hasło 
„Modiform – a way for you” (co można 
przetłumaczyć jako „Modiform – droga 
dla Ciebie”) ma wskazywać na elastycz-
ność firmy i gotowość dopasowania się 
do potrzeb klienta. Szukamy innowacyj-
nych ogrodników, którzy dbają o detale 
i chcą wyróżnić swój produkt spośród in-
nych dostępnych na rynku. Jakość roślin 
to jedno, ale równie ważny jest sposób 
ich podania, który może stać się znakiem 
rozpoznawczym wyróżniającym dostawcę 
w branży – stwierdził Krzysztof Banaś 
reprezentujący to przedsiębiorstwo 
w Polsce. Informował także, że jednym 
z kierunków działalności będzie pro-
dukcja trwalszych niż dotychczas palet 
uprawowo-transportowych. 

Nowości pojawiły się w ofercie firmy 
Pöppelmann TEKU z Niemiec. Ciekawym 
rozwiązaniem są kolorowe doniczki pro-
dukcyjne (czerwone, zielone, różowe, 
pomarańczowe, żółte, niebieskie, pur-
purowe i w kolorze jeżyny) o średnicy 
9; 10,5 lub 12 cm. To najprostszy sposób 
na zwiększenie wartości produktu, a jed-
nocześnie na zwrócenie uwagi klienta 

Gabriel Staniecki prezentuje kolorowe doniczki produkcyjne 
firmy Pöppelmann TEKU w paletach transportowych PT

Frank Saborowski z firmy Omni Solutions GmbH zachęcał  
do zainteresowania się systemem do ukorzeniania roślin AeroNT

w punktach sprzedaży na dany towar – 
ocenia Gabriel Staniecki, przedstawiciel 
handlowy tej firmy w Polsce. Do pro-
ducenta mogą być dostarczane w kom-
plecie także palety transportowe PT, 
których głównym zadaniem jest usta-
bilizowanie doniczek na czas spedycji, 
ale dzięki obniżonym krawędziom bar-
dzo dobrze widoczne są kolor doniczki 
i ewentualne nadruki. Zaletą takiego 
rozwiązania jest możliwość eksponowa-
nia roślin w paletach w miejscu zbytu 
– dodał G. Staniecki. Asortyment ten fir-
my poszerzył się także o kilka kolorów 
doniczek wiszących MAL (o średnicy  
25 lub 27 cm), przeznaczonych głównie 
dla roślin balkonowo-rabatowych.

Wystawa „ZIELEŃ TO ŻYCIE” przy-
ciągnęła w tym roku kilku nowych wy-
stawców. Niemiecka firma Omni Solu-
tions GmbH zaprezentowała system do 
ukorzeniania roślin AeroNT, składający 
się z palety, której oczka są wypełnione 
mieszaniną tzw. białego torfu, włókna 
kokosowego i perlitu. Podłoże to  cechu-
je się bardzo dobrymi właściwościami 
fizycznymi, zapewniającymi roślinom 
optymalne warunki do rozwoju ko-
rzeni (jego pH może być regulowane 
w zakresie 4,5–6,4, a EC 0,3–1,0). Jak 
informował Frank Saborowski, dyrek-
tor zarządzający firmy Omni Solutions 
GmbH, niebagatelne znaczenie ma także 
oktagonalny kształt poszczególnych ko-
mórek, gwarantujący dostęp powietrza 
do systemu korzeniowego. W ofercie są 
palety o średnicy komórek 19, 22, 24, 
30, 38 i 46 mm, a ich wysokość może 
wynosić 30, 32, 35, 40, 45 lub 55 mm (na 
jednej może być od 45 do 209 „oczek”). 

Na życzenie klienta w podłożu mogą 
być wykonane nawet trzy otwory uła-
twiające umieszczanie w nich sadzonek. 

Premierę w Warszawie miała także 
firma Gernert GmbH z Niemiec, oferują-
ca m.in. tace uprawowo-transportowe. 
Jak informował jej przedstawiciel Joa-
chim Gernert, obecność na tej wystawie 
wiąże się z chęcią nawiązania współ-
pracy z klientami ze Wschodu. Od 25 lat 
sprzedajemy swoje produkty w Europie 
Zachodniej, obecnie poszukujemy nowych 
rynków zbytu za naszą wschodnią granicą 
– informował J. Gernert. Asortyment tego 
przedsiębiorstwa obejmuje palety upra-
wowo-transportowe (tzw. ramki) miesz-
czące pojemniki o średnicy 9–15 cm.  
Jak zapewniał przedstawiciel, są one wy-
konane z trwałego polipropylenu, a czas 
ich użytkowania jest przewidziany na 
nawet 15 lat.

Istniejąca od 1947 r. litewska firma 
Rėkyva oferuje podłoża torfowe, które 
eksportuje do USA, wszystkich krajów 
europejskich, a także do Japonii. Jak in-
formował jej dyrektor Arūnas Kuodys, 
torf zbierany jest z dwóch własnych pól, 
a następnie przygotowywany do sprze-
daży w nowoczesnej fabryce. Pod marką 
Remix w ofercie dostępne są trzy podsta-
wowe warianty podłoża torfowego (np. 
do produkcji rozsady, starszych roślin), 
jednak na życzenie klienta receptura 
może być wzbogacona np. o perlit, włók-
no kokosowe, zeolit. Wykorzystuje się 
torf frezowany lub cegiełkowy o różnych 
frakcjach i stopniach rozkładu (niskim lub 
średnim). Gotowe substraty można nabyć 
w workach o pojemności 70, 250 lub 300 l  
oraz w „big balach” (3000–6500 l). 
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Przewiewny
system do ukorzeniania roślin

The airy
Rootingsystem

Omni Solutions GmbH | Altbroekstr. 1 | D-47638 Straelen | Tel.: +49 2834 94287-0 | info@omni-solutions.de

Przygotowanie  
do sprzedaży i zbyt
Spółka Brinkman Polska, oferująca bar-
dzo bogaty asortyment środków produk-
cji, zaprezentowała w tym roku proste 
w budowie i obsłudze urządzenie Econo 
do automatycznego ustawiania roślin 
na wózkach duńskich Econo (jego pro-
ducentem jest firma Visser). Dzięki tej 
maszynie ułatwiony jest załadunek wóz-
ków typu CC na każdym etapie produkcji 
– od wykorzystywania ich do transportu 
świeżo posadzonych do doniczek roślin 
do obiektów uprawowych, po pakowanie 

towaru gotowego do sprzedaży. Jedy-
nym warunkiem jest to, że pojemniki 
muszą być umieszczone w tacach upra-
wowo-transportowych lub multiplatach. 
Urządzenie Econo może być wyposażone 
w podajnik taśmowy do wielodoniczek, 
które za pomocą ramienia są zsuwane na 
odpowiedni poziom wózka duńskiego. 
Jak informował Grzegorz Surman z fir-
my Brinkman Polska, dostępne są dwie 
wersje tego urządzenia: ze skanerem lub 
z programatorem ręcznym. W pierwszym 
wypadku położenie półek na wózku jest 
każdorazowo skanowane, dzięki czemu 
nie jest wymagane zachowanie takiego 

samego ich rozstawu na każdym wózku. 
Korzystając z programatora ręcznego, po 
uruchomieniu programu z zakodowanym 
położeniem każdej półki w wózku pierw-
szym, wszystkie następne półki powin-
no umieszczać się na tym samym pozio-
mie. Możliwe jest zaprogramowanie do  
32 kombinacji rozstawu półek. Wydaj-
ność tego urządzenia jest określona do 
200 warstw/godz.

O tym, jak ważnym narzędziem mar-
ketingowym są choćby proste etykiety, 
można było się przekonać na stoisku fir-
my Pastel Plants zajmującej się poligra-
fią dla ogrodnictwa (wywodzi się ona 

Nowością w ofercie firmy  
Brinkman jest urządzenie Econo  

do automatycznego ustawiania roślin  
na wózkach duńskich

Na pozór dwie takie same kompozycje z roślin na stoisku firmy Pastel Plants, jednak zwiedzający 
zatrzymywali się tylko przy okazach zaopatrzonych w etykiety
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z firmy Malva-Mayek). Przygotowa-
no bowiem dwie niemal jednakowe 
kompozycje z roślin (m.in. wrzosów, 
lawendy, różaneczników) ustawione 
przy skrajnych ściankach stoiska, 
z jedną różnicą – okazy z prawej strony 
były zaopatrzone w etykiety. Jak się 
okazało, tylko przy nich zatrzymywali 
się zwiedzający. Sukcesem jest nie wy-
produkowanie rośliny, ale jej podanie 
w punkcie sprzedaży w taki sposób, aby 
zachęcić klienta do jej zakupu. Nawet 
etykiety pomagają w osiągnięciu tego 
celu, bowiem możliwości ich form, ko-
lorów, kompozycji czy zamieszczonych 
na nich informacji są w zasadzie nie-
ograniczone – informował Przemysław 
Paradowski, współwłaściciel firmy 
Pastel Plants, wyłącznego przedsta-
wicielstwa przedsiębiorstwa Elburg 
& Smit z Holandii. Szkółkarze coraz 
częściej widzą potrzebę dodawania cie-
kawych etykiet czy osłonek na doniczki 
do oferowanych roślin, bo dostrzegają 
efekt takiej wartości dodanej. Nato-
miast właściciele gospodarstw kwia-
ciarskich przekonują się do takich roz-
wiązań bardzo powoli. Próbowaliśmy 
zainteresować producentów nasion roś-
lin ozdobnych czy warzyw do zamiesz-
czania w opakowaniu etykiety, która 
byłaby trwalsza i bardziej estetyczna 
niż puste opakowania wtykane na za-
gony z wysiewami, jak to się obecnie 
najczęściej odbywa. Dodatkowy koszt 
jest niewielki, zwłaszcza w porównaniu 
z zyskami, bo klienci prawdopodobnie 
doceniliby ten drobiazg i ponownie 
wybraliby dany produkt – stwierdza  
P. Paradowski. W ofercie firmy Pastel 
Plants – oprócz różnorodnych etykiet, 
charakteryzujących się trwałością ma-
teriału i nadruku – znajdują się m.in. 
osłonki z tworzywa sztucznego na do-
niczki oraz różne pudełka kartonowe, 
np. przeznaczone do sprzedaży cebul 
gatunków ozdobnych czy pełniące 
rolę palety transportowej, mieszczące 
określoną liczbę pojemników z roślina-
mi, dodatkowo wyposażone w uchwyt. 
Nowością są osłonki wykonane z wo-
doodpornego papieru, które dają ten 
sam efekt co plastikowe, są natomiast 
od nich znacznie tańsze. 

Ciemierniki – rośliny ładne, 
dziwne i magiczne 

roślin są silnie trujące, szczególnie liście 
i korzenie. Zawierają one niebezpieczne 
glikozydy, którymi można się otruć, służą 
one jednak (w odpowiednich dawkach) 
również do sporządzania skutecznych 
leków nasercowych.

Trujące i zbawienne właściwości 
ciemierników znane były „ojcu” medy-
cyny – Hipokratesowi (V/IV w p.n.e.). 
Leczono tym ziołem ciało i duszę. Cie-
miernikiem odpędzano też czary i złe 
moce. Pozostałością tych przekonań jest 
istniejący w Wielkiej Brytanii zwyczaj 
sadzenia ciemierników blisko progu 
drzwi wejściowych domu, co miało chro-
nić mieszkańców przed złymi duchami. 
W średniowieczu podobną rolę spełniał 
w leczeniu zwierząt korzeń ciemiernika. 
Wtykano jego kawałek w otwór zrobiony 
w uchu lub podgardlu. Po 24 godzinach 
zwierzę miało być zdrowe i uwolnione 
od złych mocy. Magiczne właściwości 
ciemiernika wymagały specjalnych spo-
sobów pozyskiwania korzeni. Jak podaje 
starożytny przepis, najpierw należało 
mieczem zaznaczyć krąg wokół rośliny, 
a potem skandując modlitwę do Apollina, 
można było wykopać korzenie. W tym 
czasie należało baczyć, by w polu widze-
nia nie latał orzeł. Jego obecność mogła 
zwiastować śmierć zbieracza w ciągu 
najbliższego roku. 

Prof. dr hab. Zbigniew Pindel
Kraków

Wyjątkowość ciemierników polega 
na tym, że niektóre z nich kwitną od 
jesieni do wiosny. Ich kwiaty można 
podziwiać lub zbierać w ogrodzie na-
wet zimą, odgrzebując je spod śniegu. 
Z tego też powodu Niemcy i Anglicy 
nazywają te rośliny „różami Bożego 
Narodzenia”. Najpopularniejszym  
z 22 znanych gatunków jest ciemier-
nik biały – Helleborus niger. Ten górski 
gatunek, występujący w wapiennych 
partiach Alp, Apeninów i Bałkanów, ma 
białe kwiaty, ale czarny korzeń, stąd 
różnice w nazwach polskiej i łacińskiej. 
Ta druga, używana już w starożytności, 
wywodzi się z greki: od hellein, co ozna-
cza śmierć lub truciznę, oraz od bora  
– pożywienie. Wszystkie bowiem części 
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