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Superbe flori târzii
în straturi și ghivece

reportaj

Expoziția anuală GREEN IS LIFE
este locul de întâlnire al Estului cu Vestul
Superbii Thuja tăiați
în formă din parcul
familiei Piatkowski

Festival horticol în Polonia:

edacția noastră a avut ocazia să
fie invitată, și în acest an, la
Expoziția Green is Life (Varșovia, 30 august - 1 septembrie),
cel mai important eveniment de horticultură din regiune, care a ajuns la a
21-a ediție. Este locul în care specialiștii
și cei mai mari producători din Estul
Europei se întâlnesc cu cei din Vest.
Expoziția, care s-a desfășurat sub deviza
GARDENS WITH CHARACTER, a
fost la fel de impresionantă, chiar dacă
numărul standurilor a fost ceva mai mic
anul acesta. Au participat 250 de expozanți din 12 țări (chiar și unul din Noua
Zeelandă!), iar numărul vizitatorilor a
fost de aproximativ 17.000.
Expoziția se adresează în primul
rând profesioniștilor și specialiștilor:
creatori, producători, proprietari de garden center-uri, arhitecți peisagiști, reselleri etc., dar atrage în fiecare an
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numeroși amatori și iubitori de plante și
flori, din Polonia și din multe alte țări.
Aici pot fi admirate noile plante, noile
trenduri în domeniu, se pot negocia
contracte și colaborări. De asemenea,
foarte util este și sectorul de mașini,
îngrășăminte și decorațiuni de grădină.
Conferințele și workshop-urile conexe
suscită, și ele, interesul multora dintre
vizitatori. În cadrul seminarului „Gardening Centre – Meeting Customers
Needs“ au fost prezentate rezultatele

Câștigătorii
concursului
New Plant Competition, prezentați
de dna Agnieszka
Zukowska (stânga),
reprezentanta
organizatorilor

unui audit efectuat la magazinele de
specialitate (retail) din Polonia, precum
și concluziile și propunerile menite să
crească numărul de clienți. Invitatul
special al ZILEI PEISAGISTULUI a fost
celebrul Noel Kingsbury (Marea Britanie), susținător al curentului natural în
peisagistică. Conferința anuală a specialiștilor în peisagistică urbană ai autorităților locale (primării, consilii regionale) din Polonia s-a intitulat „Green
city – The Personality of Place“.

a încercat să-și impresioneze
partenerii și clienții prin standuri
elaborate, materiale de marketing și promoții
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Green is Life 2013
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Fiecare pepinieră

Calluna vulgaris, o iarbă
decorativă tot mai populară
(foto dreapta sus). Extrem
de aspectuoasă, rezistă bine
la gerul iernii

Activitatea Asociației Pepinierelor din Polonia (Związek Szkółkarzy
Polskich), organizatoarea expoziției
Green is Life, este una foarte bogată.
Contextul este bun, căci, potrivit statisticilor ENA, singura țară din Europa
care a avut creștere în domeniul horticol
este Polonia. Cererea a crescut mai ales
la copacii pentru parcuri și la plantele
urcătoare. Au crescut, de asemenea,
producția la container și producția de
plante perene. Pepinierele din Polonia
ocupă o suprafață de doar 0,03% din
totalul terenului agricol, dar asigură
6,35% din veniturile totale.
Asociația a dezvoltat o unealtă utilă
atât pepinierelor, cât și clienților, website-ul www.e-katalogroslin.pl, în care
sunt prezentate stocurile la zi a peste
7.000 de specii de plante produse în
țară. Catalogul pepinerelor, pe care îl
editează anual, are un tiraj în creștere –
în 10 ani de existență au fost vândute

Pentru a-și promova
plantele, expozanții au propus
combinații deosebite

100.000 de exemplare. Asociația a lansat
de curând revista lunară „Zielen To
Życie“ (Green is Life), care are deja succes și va întări brandul expoziției.
Una dintre preocupările importante
ale Asociației este permanentul contact
cu Guvernul, căruia încearcă să-i explice
situația din horticultură. În Polonia e
interzis importul unor plante considerate „străine“ și „invazive“, însă lista celor
locale nu este actualizată.
Straturile
de la standurile
expozanților
au fost amenajate
cu foarte
multă grijă

Detalii despre expoziție și Asociație
găsiți pe website-urile www.zszp.pl și
www.zielentozycie.pl.
Alături de colegii din presa de
specialitate din Europa, am avut ocazia
să vizitez trei pepiniere deosebite. Sunt
prezentate pe scurt în pagina următoare.
De această dată a fost aleasă regiunea
Wielkopolska (Poznan), faimoasă pentru hărnicia localnicilor și tradiția cultivării legumelor, mai ales a roșiilor.
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Iată soiurile noi premiate la competiția din acest an.
Medalia de Aur: (1) Trandafirul ‘Anisade‘ (pepiniera HAJDROWSKI)
Medalia de Argint: (2) Magnolia ‘Genie‘ (pepiniera ZYMON)
Medalii de bronz:
(3) Berberis thunbergii ‘Natasza’ (pepiniera KUROWSCY)
(4) Clematita ‘Kaiser’ (pepiniera CLEMATIS)
(5) Hydrangea paniculata LITTLE LIME ‘Jane’ (pepinierele MINIER, Franța)
Mențiuni speciale:
(6) Actinidia arguta VITIKIWI (pepiniera CLEMATIS)
(7) Berberis x media ‘Dual Jewel’ (pepiniera HOMA)
(8) Pinus densiflora ‘Rainbow’ (pepiniera NOWACZYK)
(9) Pseudotsuga menziesii ‘Graceful Grace’ (pepiniera DAGLEZJA)
(10) Sambucus nigra ‘Obelisk’ (pepiniera SZMIT)

Pepiniera Byczkowski
În 1962, Jan Byczkowski a început să cultive căpșuni
și rubarbă pe 10 ha, în localitatea Kostrzyn. Au
urmat trandafirii, pe care i-a exportat, în anii ‘70 în
țările scandinave și în Germania. Din 1976, au apărut
Krzysztof Byczkowski
coniferele și plantele la container, iar din anul 2002,
principalul public-țintă al pepinierei este reprezentat
de arhitecții peisagiști. Astăzi, la a 4-a generație, pepiniera produce
conifere, tufe, copaci (din care vinde aproximativ 2.000 pe an) și plante
la ghiveci, pe 40 ha. Vinde 90% în Polonia (mai ales în regiunea Wielkopolska). 75% din producție merge la peisagiști, 15% la garden center-uri și 10% la particu-lari. După cum ne-au spus Zbigniew (fiul lui
Jan) și Krzysztof (nepotul lui Jan), în Polonia clienții preferă o pepinieră
care să ofere toate plantele – de aceea, producția lor s-a diversificat an
de an. Pentru detalii, oferte și contacte, vizitați www.byczkowscy.pl.

New Plant Competition – Green is Life 2013
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Pepiniera Zymon
Fondată în 1977 în Tlokinia Wielka (Opatowek), pepiniera era specializată inițial doar în magnolii. Urmând cererile clienților, producția s-a
diversificat, incluzând astăzi ierburi decorative, conifere, tufe cu frunze
căzătoare, plante perene. Totuși, cele peste 150 de soiuri de magnolii
reprezintă oferta de bază. Pepiniera lui Stanislaw Zymon (în care
lucrează deja trei generații ale familiei) are 10 ha pentru producția la
container și 1 ha de sere. Vinde aproximativ 50.000 de magnolii pe an,
mai ales la ghivece de 3 și 7,5 l. Exportă în 14 țări din Europa.
De-a lungul anilor, speciile create aici au fost premiate la
numeroase competiții de horticultură. Unele dintre ele
sunt foarte rezistente la ger, fiind testate în condiții extreme. Anul acesta, magnolia ‘Genie‘ (foto pe pagina din
dreapta) a primit Medalia de Argint la Green is Life – New
Plant Competition. Acest soi nou, obținut după 15 ani
de cercetare și testare, rezistă iarna la temperaturi de
până la –26 grade Celsius și înflorește de două ori pe an:
o dată în aprilie-mai și încă o dată la sfârșitul verii.
Stanislaw Zymon
Mai multe detalii, pe site-ul pepinierei: www.zymon.pl.

Pepiniera Karol J. Piatkowski
Pepiniera se află în Dabrowa, lângă Sompolno și are o tradiție de 65 de
ani. Jan și Zofia Piatkowski au început în 1946, pe 4,6 ha. După război,
au cultivat pomi fructiferi, tufe ornamentale, copaci și trandafiri. În anii
‘60 au început să exporte, mai ales în Scandinavia. În anii ‘70, sortimentul de plante s-a diversificat: au apărut conifere, plante urcătoare și multe specii ornamentale de tufe și copaci.
Astăzi, pepiniera produce pe 15 ha
(3,5 ha containere) copaci (inclusiv soiuri rare), conifere (40% din producție)
și tufe. 70% din export merge în Olanda, Belgia și Italia. Anita PiatkowskaFamilia Piatkowski (de la dreapta):
Krzewicka și Artur Piatkowski, copiii lui
Artur, Maria, Karol, Anita
Karol și ai Mariei Piatkowski, sunt tot
și Mateusz Krzewicki (soțul Anitei)
mai implicați în activitatea pepinierei.
Detalii găsiți pe site-ul www.plante.pl.
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