
ielen to Zycie – eller Green is Life – er 
for den polske planteskolesektor, hvad 
Plantarium er for den hollandske. En 

international plantefagmesse, hvor den lokale 
produktion står stærkt men krydres med 
internationale udstillere til et samlet billede på 
det aktuelle udbud.

Green is Life arrangeres af den polske 
brancheorganisation Polish Nurserymen 
Association og blev i år afholdt for 21. gang 
med 250 udstillere fra 11 forskellige nationer. 

Der var blandt andet hollandske og tyske 
planteskoler samt flere danske juletræspro-
ducenter, men alt overvejende var det polske 
planteskoler, der viste deres formåen på en 
spændende og flot udstilling, hvor der var 
gjort meget ud af standene. 

Mange polske planteskoler har et meget 
bredt sortiment uden snævre grænser mel-
lem træer, stedsegrønne og stauder, og det 
giver mulighed for at kreere havelignende 
stande med masser af inspiration til plantean-
vendelse og plantesammensætning.

Internationalt publikum
Nok så interessant er klientellet af besø-
gende, der tæller omkring 17.000 i alt. Den 
første dag er messen forbeholdt professio-
nelle, mens dørene også åbnes for forbrugere 
på anden dagen. Der bliver talt rigtig meget 
russisk op og ned af messegangene, ligesom 
andre slaviske sprog er stærkt repræsenteret. 
En understregning af at de polske plante-
skoler står stærkt i markederne i den østlige 
del af Europa og i særdeleshed i Rusland og 
tidligere Sovjetrepublikker.

Det afspejler sig naturligt nok i sortimentet, 
der er med til at gøre Green is Life til en an-
derledes oplevelse end besøg på messerne i 
fx Holland og Tyskland.

Alle elsker Berberis
Der er rigtig mange Conifere planter og en 
enorm interesse for gulløvede og gulnålede 
sorter. Salix, Euonymius, Pinus og sågalt en ny 
gulløvet Fallopia. Det ser man ikke hver dag. 

Clematis er ligeledes en stor artikel i de 
polske planteskoler med mange nyheder til 
følge, men størst af alle må være Berberis 
thunbergii, der går igen og igen på mange 
stande i et kæmpe udvalg af flotte farver. 
Sorten ’Admiration’, der har røde blade med 
gulgrøn rand synes at være alles darling.

Spændende set med danske øjne er det 
enorme udbud af småplanter fra vævsfor-
mering. Et stort udvalg af prydgræsser fx og 
arter som Heuchera, Brunnera, Pulmonaria 
og Asarum med fokus på bladfarver og blad-
tegninger. 

Et overdådigt plantemarked, hvor der bli-
ver handlet flittigt, er et utraditionelt element i 
fagmesseregi men tydeligvis en stor succes.

Anderledes nyheder
Den samme historie går igen i nyhedskonkur-
rencen på Green is Life, hvor de nyheder, der 

allerede er vist frem til overmål på Plantarium 
får følgeskab af mange andre, der henvender 
sig til de polske planteskolers markeder men 
måske også kan have værdi andre steder.

Der var fx en sjov Betula pendula ’Spider 
Alley’ fra Szkolka Szmit med troldeagtig 
vækst og Robinia viscosa ’Vik’ med meget 
smukke blomster. Hvis den er hårdfør i Polen 
og Rusland, må den også være meget inte-
ressant her til lands.

Det samme gælder Actinidia arguta Vitiki-
wi™ fra Clematis Sz. Marczynski og en ræk-
ke andre sorter af minikiwi fra planteskolen. 
Sorten er selvbestøvende og bærer frugter 
1-2 år efter plantning. Planteskolen, der ellers 
er specialiseret i Clematis, lancerede også 
Schisandra chinensis ’Sadova nol’ med bær, 
der skulle have de utroligste helsebringende 
egenskaber og ligefrem styrke hukommelsen.

Green is Life i Warszawa i 
Polen er en spændende plan-
tefagmesse, der byder på 
planteoplevelser ud over det, 
man plejer at få

Plantefagmesse 
på polsk
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Green is Life i Warszawa er polske og 
internationale planteskolers udstillingsvindue 
mod øst.

Mange polske planteskoler har et meget 
bredt produktsortiment, så de kan skabe 
flotte stande med havemiljø.



Pinus densiflora ’Rainbow’ har formentlig 
knapt så store chancer her til lands, men en 
spektakulær nyhed er sorten med de stribede 
nåle.

Nyhedskonkurrencen blev vundet af den 
varmt gule floribunda rose Rosa ’Anisade’ fra 
Szkolka Krzewow Ozdobnych, mens sølvme-
daljen gik til Magnolia ’Genie’ fra Gospodart-

swo Szkolkarskie Zymon, der udmærker sig 
ved sine dybt mørkerøde blomster. n

Phlox paniculata ’Aureole’ har små, pink 
blomster med limefarvet kant.

 Actinidia arguta Vitikiwi® er en hårdfør 
slyngplante, der bærer masser af frugter.

Pinus densiflora ’Rainbow’ 
har stribede nåle.

Rosa ’Anisade’ fik guldmedalje og blev kåret 
til årets bedste nyhed på Green is Life.

 Berberis thunbergii ’Admiration’ var den 
mest udstillede plante på Green is Life.

Magnolia ’Genie’ fik årets eneste sølvmedalje 
i nyhedskonkurrencen på Green is Life.

Echinaceae hitter i Polen som så mange 
andre steder. Fx sorten ’Milk Shake’

Messen begynder allerede foran indgangen, hvor et stort areal er indrettet med siddepladser til 
afslapning midt i et plantehav.


