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Organizowana od 23 lat Międzynarodowa Wystawa „ZIELEŃ TO ŻYCIE”, która 

w tym roku odbyła się pod hasłem „Obudź emocje” w dniach 3–5 września 

w Centrum Expo XXI w Warszawie, już dawno przestała być miejscem jedynie 

prezentacji szerokiej oferty materiału szkółkarskiego i środków produkcji. Jak 

przyznała Agnieszka Żukowska, dyrektor wystawy, targi te to także miejsce 

spotkań ludzi, dla których zieleń jest nie tylko zawodem, ale i pasją. 

Ilona Sprzączka

Zieleń  
i emocje  

Tendencja zwyżkowa
Uroczystą galę otwarcia wystawy zaszczyciła swoją obecnością 
Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, która przekazała słowa uznania dla organizato-
rów za włożenie ogromnego wysiłku w zamienienie Warszawy 
w nie tylko polskie, ale i europejskie centrum „zielonego” bi-
znesu. Marek Majewski, prezes Związku Szkółkarzy Polskich 
(który razem z Agencją Promocji Zieleni jest organizatorem 
tej wystawy), stwierdził, że bogata oferta targowa zaspokoi 
potrzeby różnych typów wystawców i zwiedzających oraz 
„obudzi ich emocje”. 

Podobnie jak podczas poprzedniej edycji tej wystawy, dla 
gości profesjonalnych przeznaczono dwa pierwsze dni (czwar-
tek i piątek), a dla szerokiej publiczności zaplanowano jeden 
(sobota). W tym roku zanotowano wzrost liczby branżowych 
gości wystawy o 7% w porównaniu z ubiegłoroczną odsłoną 
tych targów: do Warszawy przyjechało 6 317 profesjonali-
stów, a wszystkich zwiedzających było prawie 16 000 osób. 
Zagraniczni goście reprezentowali m.in. Ukrainę, Litwę, Rosję, 
Białoruś, Holandię, Belgię, Niemcy, ale i bardziej odległe kraje, 
jak Turcja, Japonia, Kirgizja czy Kazachstan. Jak podkreślają 

organizatorzy wystawy, ponad 70% gości branżowych to 
osoby decyzyjne. 

W 23. Międzynarodowej Wystawie „ZIELEŃ TO ŻYCIE” 
uczestniczyły 263 firmy z 13 krajów (w tym po raz pierwszy 
z Wielkiej Brytanii i Chin). Najliczniej reprezentowani byli 
producenci roślin (60% wystawców – ponad 150 firm z kraju 

Galę otwarcia zaszczyciła swoją obecnością Zofia Szalczyk, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
z tyłu stoją: Agnieszka Żukowska, dyrektor wystawy,  
oraz Marek Majewski, prezes ZSzP
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Oferta ziół na stoisku włoskiej firmy L’Ortofrutticola
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SIAĆ  POMYSŁY, 
ZBIERAĆ SUKCESY
26 – 29 stycznia

www.ipm-essen.de

Rozwiązania i inspiracje wzdłuż 
procesu łancucha wartosci dla Twojego sukcesu w biznesie.

Wykorzystaj niepowtarzalną ofertę wiodących swiatowych targów 
ogrodnictwa, w których uczestniczy 1600 wystawców z 49 krajów. 
Tylko na targach IPM ESSEN wystawcy zaprezentują cały łancuch wartosci. 
Od produkcji przez technikę ogrodniczą aż po wyposażenie w punkcie 
sprzedaży i wprowadzenie Twoich produktów na rynek. Targi IPM ESSEN 
obejmują swym zakresem najistotniejsze tematy branży: 
konkretnie, zrozumiale, oferując jednoczesnie praktyczne 
zastosowania dla Twojej firmy. Do zobaczenia w Essen.

IPM ANZ Rosliny Ozdobne PL 100x140.indd   1 14.10.15   11:28

www.pastelplants.plsklep on-line:

wyłączny przedstawiciel Firmy:

Malva-Mayek
Kustrzyce 26a

98-160 Sędziejowice
tel.+48 42 209 308 1

e-mail: biuro@pastelplants.pl

Etykiety;
Osłonki;
Uchwyty;
Pudełka;
Katalogi;
Zdjęcia;
Kapersy

Osłonki bożonarodzeniowe 
w promocyjnych cenach!

i zagranicy), głównie krzewów i drzew ozdobnych. Nie zabrakło 
też szkółek oferujących byliny oraz – charakterystyczne dla tej 
pory roku – wrzosy. Zauważalny był przypływ zachodnioeu-
ropejskiej mody na uprawianie drzew i krzewów owocowych 
czy warzyw we własnym ogrodzie, czy nawet w pojemnikach 
balkonowo-tarasowych, co przejawiało się w bogatszej niż 
zwykle ofercie odmian roślin polecanych do uprawy amator-
skiej. Reprezentacja stricte kwiaciarska (nie uwzględniając 
środków produkcji) była skromna – na targach swoją ofertę 
przedstawiły firmy Florensis Holding B.V. (materiał wyjściowy 
roślin balkonowo-rabatowych i bylin), Gospodarstwo Ogrod-
nicze Panek (rośliny balkonowo-rabatowe, byliny, warzywa do 

uprawy amatorskiej), Hurtownia Ogrodnicza Bogdan Królik 
(cebule, kłącza i bulwy gatunków ozdobnych) oraz włoska 
L’Ortofrutticola (bogata oferta ziół).

Konkursy i imprezy towarzyszące
Organizowane dla wystawców konkursy stanowią ważną część 
wystawy „ZIELEŃ TO ŻYCIE”, bowiem nie tylko podnoszą rangę 
tej imprezy, lecz również są dobrym narzędziem promowania 
wyłonionych zwycięzców. 

Do Konkursu Roślin Nowości zgłoszono w tym roku  
25 odmian ocenianych przez międzynarodowe jury. Wśród 
gatunków mogących zainteresować kwiaciarzy znalazła się 

Salvia x sylvestris ‘A Little Bit’PBR
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– wprawdzie nienagrodzona – szałwia (Salvia x sylvestris) 
‘A Little Bit’PBR o niskim wzroście (do 30 cm), wyprostowanym 
pokroju i ciemnofioletowych kwiatostanach zdobiących roślinę 
od maja. Hodowcą tej odmiany jest Jan Spruyt z Belgii, a do 
konkursu zgłosiła ją szkółka bylin Ogrody o Zielonych Progach. 

W najstarszym w historii tych targów konkursie o Zielony 
Laur, w którym rywalizują zgłoszone produkty i technologie 
dla ogrodu i terenów zieleni, w tym roku po raz pierwszy oce-
niano także koncepty sprzedażowe. Nagrodzono dwa produkty: 
Ramię Zraszające Wewnętrzne RZW 250, zgłoszone przez 
firmę Agro-Sur Sp. z o.o. i wspólnicy, oraz grupę biostymu-
latorów pochodzenia naturalnego NatuGro z przedsiębior-
stwa Koppert Biological Systems (ich szczegółowy opis, razem 
z innymi nowymi środkami produkcji, znajdzie się w drugiej 
części artykułu).

Wyróżnienie w tym konkursie zdobyły z kolei firmy: Fruc-
toplant Sp. z o.o. za koncept sprzedażowy drzew owocowych 
„Staropolski Ogród”, Gospodarstwo Specjalistyczne „Panek” za 
koncept „Grow your own – twoja plantacja” oraz U-Tec Europe 
Sp. z o.o. za zestaw do hydroponicznej uprawy roślin Green 
Farm. Pomysł „Grow your own – twoja plantacja” jest odpo-
wiedzią na rosnące zainteresowanie konsumentów uprawą 

warzyw i owoców na nawet niewielkiej przestrzeni (np. bal-
konach czy tarasach). W ramach tego projektu Gospodarstwo 
Specjalistyczne „Panek” oferuje w kolorowych doniczkach m.in. 
pomidory, paprykę, truskawki oraz poziomki, których najwięk-
szymi zaletami mają być łatwość i niezawodność uprawy (do 
każdego okazu dołączana jest etykieta z instrukcją uprawy). 

Wyjątkową nagrodą jest Honorowy Laur, przyznawany 
przez Związek Szkółkarzy Polskich naukowcom i osobom zwią-
zanym z mediami, przyczyniającym się do popularyzacji roślin 
ozdobnych. Tegorocznym laureatem tego wyróżnienia został 
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski, który został doceniony 
„za wybitne osiągnięcia w popularyzacji roślin ozdobnych”.

Podczas trzech wystawowych dni nie zabrakło również 
ciekawych spotkań dla konkretnych grup odbiorców. Zorga-
nizowano bowiem dwie konferencje: jedna dotyczyła zieleni 
miejskiej, druga – zarządzania centrum ogrodniczym i pielęg-
nacji roślin w takich punktach sprzedaży, a także seminaria 
dla producentów oraz architektów krajobrazu. Odbyło się 
ponadto spotkanie osób prowadzących blogi ogrodnicze. Dla 
szerokiego grona odbiorców urządzono natomiast m.in. pokazy 
florystyczne, warsztaty kształtowania roślin w stylu bonsai, 
a także wykłady dla amatorów ogrodnictwa. Tradycyjnie spo-
rym zainteresowaniem cieszył się kiermasz roślin, na którym 
można było kupić m.in. prezentowane na wystawie nowości. 

Trudne lato – nie tylko dla wrzosów
Upał i susza, utrzymujące się w tym roku przez długi okres, 
były najczęściej przewijającymi się tematami w rozmowach 
wystawców i gości wystawy. Latem pogoda może i sprzyjała 
plażowiczom, ale producentom roślin ozdobnych – już nie. 
Wysoka temperatura i brak opadów nie tylko utrudniały pro-
dukcję, lecz także skutecznie zahamowały sprzedaż materiału 
roślinnego w centrach ogrodniczych. Niedogodności pogodowe 
dotknęły m.in. plantacje roślin cebulowych należące do Bogdana 
Królika. Jak informowała Patrycja Królik, córka właściciela 
firmy z Chrzypska Wielkiego, największe straty odnotowano 
w wypadku mieczyków uprawianych na kwiat cięty w polu. O ile 

Na stoisku firmy Hurtownia Ogrodnicza 
Bogdan Królik barwy firmowe 
podkreślały mieczyki Chemistry®

Profesor Mieczysław Czekalski, laureat 
wyróżnienia Honorowy Laur FO
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niwelowanie skutków suszy było możliwe dzięki nawadnianiu, 
o tyle zapobieganie przypalaniu liści i kwiatów przez słońce (co 
jest jednoznaczne z utratą wartości handlowej) na tak dużej 
powierzchni uprawy było nierealne – informowała P. Królik. Na 
stoisku tej firmy, oferującej szeroki asortyment materiału wyj-
ściowego ozdobnych roślin „cebulowych”, dominowała piękna 
odmiana Chemistry® mieczyka o intensywnie fioletowych 
kwiatach, nawiązujących do barw firmowych gospodarstwa. 

Jacek Wolski, właściciel Szkółek Wolski, specjalizujących się 
w uprawie roślin z rodzaju Erica i Calluna, mijający sezon okre-
ślił jako ekstremalnie trudny dla producentów wrzosów. Dość 
niska temperatura wiosną spowodowała spowolnienie wegetacji 
u wrzosów, co skutkowało słabymi przyrostami. Największy 
problem stanowiły jednak późniejsze upały i susza, konieczne 
było regularne nawadnianie roślin, bowiem nawet krótkotrwałe 
przesuszenie wrzosów jest jednoczesne ze stratą takiej produkcji 
– informował J. Wolski, który zaobserwował też rozjaśnienie 
barw kwiatów niektórych odmian pod wpływem wysokiej 
temperatury i intensywnego nasłonecznienia (z podobnym 
problemem spotkali się także producenci bylin, m.in. floksów). 
Bywało, że dziesięć odmian wrzosów o różnej barwie kwiatów 
wyglądało podobnie – stwierdza ogrodnik. W Szkółkach Wol-
ski, oferujących zarówno ukorzenione sadzonki (w paletach  
o 104 otworach), jak i materiał finalny wrzosów i wrzośców, 
obserwuje się wzmożony popyt na te rośliny. Szczególnie 
widoczny jest wzrost zainteresowania odmianami pączkowymi, 
w tym oferowanymi przez nas licencjonowanymi kreacjami z gru-
py Gardengirls®. Wyraźne są także zmiany dotyczące zastosowa-
nia wrzosów, bowiem zdobią one już nie tylko rabaty, ale coraz 
częściej sadzone są także w pojemnikach balkonowo-tarasowych 
i traktowane jako sezonowa dekoracja – poinformował J. Wolski. 
Wśród nowości na stoisku tego gospodarstwa pokazano m.in. 
odmiany ‘Loki’, ‘Liliane’, ‘Lilli’ o ozdobnych pąkach oraz ‘Zeta’, 
‘Zora’ i ‘Zelena’ – o dekoracyjnych pędach.

Wzrost zainteresowania wrzosami pączkowymi potwier-
dził również Hubert Bielicki ze Szkółki Krzewów Ozdobnych 
Bielicki, w której w przyszłym roku oferta takich odmian 
(uprawia się wrzosy z grupy Beauty Ladies®) będzie stanowić 
ok. 90% asortymentu krzewinek z rodzaju Calluna. Z powodu 
efektownych, pełnych kwiatów na stoisku gospodarstwa 

Jacek Wolski, 
właściciel 

Szkółek Wolski 
oferujących 
ukorzenione 

sadzonki wrzosów 
i towar finalny 

tych roślin

CZOŁOWE SERIE DLA 
TWOJEGO SUKCESU
Begonia x tuberhybrida 
BELINA
•  Begonia wisząca o jednorodnej, kulistej budowie
•  Jaskrawe, modne kolory
•  Idealna do uprawy w amplach i doniczkach

Volmary Sp. z o.o.
Gawartowa Wola 3
05-085 Kampinos
www.volmary.com 

tel.: +48 22 486 48 20
fax: +48 22 486 48 30
e-mail: biuro@volmary.pl

Follow us!
 Volmary
 @VolmaryPlants
  VolmaryPlants

Osteospermum ecklonis 
ERATO® DOUBLE
•  Duże, pełne kwiaty długo pozostają 

otwarte, dobra odporność na warunki 
pogodowe

•  Dobre rozkrzewienie, kompaktowa  
roślina o ciemnozielonych liściach

Coreopsis grandiflora 
SOLENA® COMPACT
•  Duże złociste kule kwiatowe
•  Bardzo kompaktowa budowa
•  Idealna na sprzedaż jako roślina  

rabatowa i balkonowa

Delosperma x hybrida 
JEWEL OF DESERT
•  Bylina okrywowa i do skalniaków
•  Toleruje słońce i suszę
•  Kompaktowa, mocno rozkrzewiona 

budowa

AZ_Volmary_PL_85x256_Sept2015.indd   1 01.10.15   16:25
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uwagę zwracały jednak tradycyjne odmiany wrzosów, m.in. 
‘Radnor’ (jasnoróżowa) i ‘Red Favorite’, a także ‘Allegretto’ 
o czerwonych, pojedynczych kwiatach. 

Tradycyjne odmiany wrzosów także są atrakcyjne, głównie 
ze względu na wcześniejsze kwitnienie – informował Jacek Wą-
grodzki, właściciel szkółki bylin, na której stoisku wzrok przy-
ciągała wrzosowa kula. W ofercie tego gospodarstwa – poza 
trwałymi roślinami zielnymi – są także krzewinki z rodzajów 
Erica i Calluna. Pięć lat temu do asortymentu wprowadzono 
wrzosy pączkowe z grupy Gardengirls®, które cieszą się coraz 
większą popularnością wśród klientów. Największy asortyment 
bylin mamy wiosną, bo wówczas jest najlepsza sprzedaż. Wrzosy 
– produkujemy je w pojemnikach P11 i P15 – są natomiast dobrym 
uzupełnieniem letniej i jesiennej oferty – przyznał szkółkarz. 

Byliny – pozycja obowiązkowa
Zewsząd słychać o bylinowej hossie, zatem na wystawie „ZIE-
LEŃ TO ŻYCIE” nie mogło zabraknąć tych roślin. Goście mogli za-
równo obejrzeć produkty finalne prezentowane przez szkółki,  

Oferta trwałych roślin 
zielnych i wrzosów na 

stoisku Szkółki Bylin 
Jacek Wągrodzki

Jarzmianka większa ‘Abbey Road’  
może być uprawiana na kwiaty cięte FO
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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

OGRODNICTWO  SADZONKI BYLIN
Laboratorium Kultur Tkankowych

Trawy Ozdobne,  
Hosta, Heuchera  
i inne  

TERESA FOSZCZKA

www.gerbera.com.pl ul. Brzozowa 4, 95-030 Rzgów, tel. 42 214 11 25

jak i zapoznać się z ofertą materiału wyjściowego trwałych 
roślin zielnych. 

Na wystawie zadebiutowała młoda (istniejąca od sześciu 
lat) szkółka bylin Ogrody o Zielonych Progach, której właści-
ciele Bianka i Przemysław Godlewscy wcześniej zajmowali się 
zakładaniem i pielęgnacją ogrodów. Jak informowała ogrod-
niczka, do podjęcia decyzji o rozpoczęciu produkcji skłonił ich 
ograniczony dobór bylin na rynku. W szkółce oferowany jest 
towar finalny w pojemnikach P11–C5. W szerokim asortymen-
cie uwagę zwraca m.in. bardzo duży wybór floksów (Phlox sp.,  
ok. 80 odmian), bodziszków (Geranium sp.), żurawek (Heuchera sp.),  
szałwii (Salvia sp.), liliowców (Hemerocallis sp.) oraz tawułek 
(Astilbe sp.), ale można w nim znaleźć również duży wybór 
ozdobnych „traw”, byliny runa leśnego i paprocie. Właściciele 
szkółki prowadzą własną selekcję roślin, na swoim koncie mają 
już ciekawe odmiany rozchodnika wielkiego (Sedum telephium), 
języczki pomarańczowej (Ligularia dentata), floksa wiechowa-
tego (P. paniculata), funkii (Hosta sp.) oraz rozplenicy japońskiej 
(Pennisetum alopecuroides), które zamierzają wprowadzić 
do uprawy i sprzedaży. Producenci śledzą europejski rynek 
bylin i dbają o regularne wprowadzanie do uprawy nowości. 
W Warszawie na stoisku szkółki można było zobaczyć m.in. 
nagrodzoną brązowym medalem na targach Plantarium 2014 
jarzmiankę większą (Astrantia major) ‘Star of Magic’ o zielono-
-kremowych liściach kontrastujących z licznymi, ciemnoró-

żowymi kwiatostanami i fioletowopurpurowymi szypułami. 
Ciekawostką są nowe odmiany brunery wielkolistnej (Brunnera 
macrophylla): ‘Little Jack’ o małych, zielono-srebrzystych liś-
ciach i zwartym pokroju (rośliny osiągają wysokość do 25 cm) 
oraz ‘Spring Yellow’ o typowych dla gatunku wymiarach, ale 
atrakcyjnych zwłaszcza wiosną kremowych liściach (później 
zmieniają barwę na zielonosrebrzystą). Nie brakowało też 
nowych odmian żurawek, które cieszą się nieustająco dużym 
popytem. Wśród nich warto wymienić m.in. ‘Blondie’PVR (z kar-
melowo zabarwionymi liśćmi kontrastują żółte kwiatostany) 

Jarzmianka większa ‘Star of Magic’
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Żurawka ‘Black Sea’

oraz ‘Coco’PVR (liście ciemnoczekoladowe) – obie o zwartym 
pokroju, a także ‘Peneloppe’ (o brązowopomarańczowych 
liściach i białych kwiatostanach). 

Sporo ciekawostek pokazała firma Teresa Foszczka Ogrod-
nictwo. Atrakcyjnie prezentowały się m.in. odmiany liriope 
szafirkowatej (Liriope muscari), kępiastej byliny o zimozielo-
nych, trawiastych liściach, kwitnącej dopiero pod koniec lata 
(oferowane są kreacje o kwiatostanach w różnych odcieniach 
fioletu i białe), ale za to aż do mrozów. Rośliny te, dobrze u nas 
zimujące, sprawdzają się także w uprawie pojemnikowej. Anna 
Błaszczyk reprezentująca tę firmę zwracała ponadto uwagę na 
odmianę ‘Havanna’ lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifo-
lia), która wyróżnia się bardzo dobrą wytrzymałością systemu 
korzeniowego na zbyt wilgotne podłoże. Nowością w ofercie 
tego producenta materiału wyjściowego bylin i ozdobnych 
„traw” jest także goździk siny (Dianthus gratianopolitanus) 
‘Dianturi Twinkle’ o zwartym, poduszkowatym pokroju i du-
żych, pachnących, różowych kwiatach ukazujących się nawet 
kilka razy w sezonie. Nie zabrakło też odmian żurawek własnej 
hodowli, pokazano m.in. odmianę ‘Bea’ o głęboko powcinanych, 
purpurowobrązowych liściach z kędzierzawym brzegiem.

Nowe odmiany żurawek pojawiły się wśród ponad pięćdzie-
sięciu nowości na następny sezon w ofercie stałego bywalca 
warszawskiej wystawy, firmy Vitro Warszawa Sp. z o.o. Uwagę 
zwracały zwłaszcza trzy odmiany wyhodowane przez Dirka 
Scheysa: ‘Black Sea’ (bardzo ciemne, niemal czarne liście, zie-
lonkawe kwiaty pojawiają się na ciemnych pędach), ‘Red Sea’ 
(liście czerwone z pomarańczowym odcieniem i kremowobiałe 
kwiaty) oraz ‘Flores Sea’ (czerwono-srebrzyste liście i duże 
różowe kwiaty). Premierę miała także dobrze znosząca upały 
kostrzewa (Festuca sp.) Cool as Ice® o bardzo atrakcyjnych, 
sinoniebieskich źdźbłach (wczesną wiosną są jasnozielone). Na 
stoisku uwagę zwracała ponadto jarzmianka większa ‘Abbey 
Road’ o fioletowych, pachnących kwiatostanach osadzonych 
na czerwonobrązowych pędach o wysokości nawet 80 cm 
(mogą być wykorzystywane jako kwiaty cięte). Oprócz nowości 
pokazujemy także starsze, ale wartościowe odmiany. W tym 
roku wyjątkowym zainteresowaniem zwiedzających cieszy się 
stokezja ‘Klaus Jelitto’ o atrakcyjnych, dużych, jasnofioletowych 
kwiatostanach – poinformował Marcel Zimmerman, dyrektor 
spółki Vitro Warszawa. 

Na stoisku firmy Teresa Foszczka Ogrodnictwo wyróżniał 
się bogaty asortyment liriope szafirkowatej  
(tu: odmiana ‘Royal Purple’)
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tel. 22 729-80-24
info@vitrowarszawa.com

Holenderska firma działająca na polskim rynku od 24 lat zajmująca 
się produkcją i sprzedażą hurtową sadzonek bylin w multiplatach

Kajetany, Al. Katowicka 95, 05-830 Nadarzyn – Polska

www.vitrowarszawa.com
www.facebook.com/vitrowarszawa

Monika
Prostokąt


