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   Green is Life 
för 25:e gången
Mycket har hänt i Polen sedan plantskolemässan Green is life slog upp 
portarna för första gången i början av 1990-talet. Plantskolorna har 
både blivit fler och många av dem har växt ytmässigt. Numera visas ett 
stort utbud av hög kvalitet av både träd, prydnadsbuskar och perenner 
på den internationella mässan i Warszawa som i år hölls i månads-
skiftet augusti-september.

AV ANN RICHARDSSON

F ör den som varit på Plantarium i 
Nederländerna går det att känna 
igen sig. Det var nämligen med 

hjälp därifrån som den första Green 
is life arrangerades. Därför finns här 
saker som påminner om den holländska 
mässan, som ett särskilt tema och priser 
som Årets nyhet och medaljer i olika 
valörer till plantskoleväxter från olika 
odlare i Polen.

”Chill out in the garden” var årets 
tema och ett flertal miljöer kring detta 

tema mötte besökarna utanför mässan 
som för andra året i rad även sam
manfaller med Flower Expo i Polen. 
En mässa för florister med snitt
blommor och krukväxter som hålls i en 
 angränsande hall i Expo XXI. Nytt för i 
år var Greenery – en inköpsmässa där 
det var möjligt för grossister att direkt 
beställa växter från olika odlare.

 
Många familjeföretag
Green is life lockade i år totalt 16 860 

besökare, 7 037 av dem var branschfolk, 
allt från plantskolister till landskaps
arkitekter från 40 olika länder. De två 
första dagarna är det enbart en bransch
mässa för att på lördagen öppna upp för 
allmänheten. De kunde dock komma 
redan dagarna innan och köpa växter 
från montrar utanför mässhallarna. 

Totalt var det 300 utställare från tolv 
länder, men de flesta kommer från 
Polen och har varit med under alla  
25 år som mässan arrangerats. Många 
av dem är också familjeföretag och Viola 
träffade ett par av de som kommer att 
besöka Elmia Garden den 4–5 oktober.

– Vi tror att vi har växter som passar 
bra i det svenska klimatet och vi har ett 
stort sortiment, säger Jakub  Kurowski, 
tredje generationen plantskolist.

De odlar mer än 500 olika arter 
och sorter och liksom många andra 
plantskolor är en stor del barrväxter 

”Chill out in the garden” var 
årets tema på den polska plant-
skolemässan – Green is life.
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Substratet påverkar tillväxten i 
både odlingen och ekonomin. 
Bättre substrat ger ett
betydligt bättre resultat.

• RHP certifierad blocktorv
• Hela vakuoler
• Fri från ogräs
• Fri från nematoder
• Fri från patogener
• Fri från fräs- och harvtorv
• Hög vattenupptagningsförmåga
• God syresättningsförmåga
• Bättre resultat

Fördelarna med substrat från 
ScanPeat är

Besök oss

på Elmia Park

26-28 september i

B10:09
& Elmia Garden

4-5 oktober i

D02:99

ScanPeat AB
Wennerbergsgatan,  Strömsnäsbruk
Tel: 0433-218 20  www.scanpeat.com  

Single Peat
Substrat baserat på 100% blocktorv

Mogatan 6, 254 64 Helsingborg  
Tel 042-250 450,  info@olssonsfro.se 
www.olssonsfro.se

Flera nya 
sorter

Sortiment  
i alla färger 
och former 

Ring FöR meR inFoRmation

guRkFRö

tomatFRö
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och prydnadsbuskar. Odlingen är på 
drygt 38 hektar, inklusive 19 hektar 
containerodling. Mer än 60 procent 
exporteras till länder som Ryssland, 
Ukraina och Finland.

Premiär i Sverige
De liksom plantskolan Lazuccy åker 
till Elmia Garden för första gången. 
Även de producerar prydnadsbuskar 
och barrväxter på drygt 30 hektar. 
De har även odling av rosor och 
 exporterar en stor del av sin produk
tion. Under de senaste åren har 
 Ryssland varit en stor marknad. 
Men nu vänder sig Lazuccy åter 
till  Sverige och övriga länder i 
 Skandinavien eftersom det blivit 
tuffare att sälja till Ryssland.

– Det var 20 år sedan vi sålde till 
Skandinavien, konstaterar Katarzyna 
LazuckaCeglowska.

Hon driver plantskolan till sammans 
med sin man men föräldrarna finns 
fortfarande kvar i företaget. 

En plantskola som redan är bekant 
med Elmia Garden och åker dit för 
femte gången är Szmit. En fullt lika 
stor monter har de inte med sig som 
på Green is life, men de försöker visa 
godbitar från det stora sortiment de 
har, totalt cirka 1 500 arter och sorter 
som odlas på 53 hektar. •

En av de större plantskolorna 
i Polen, Szmit satsade stort på 
sin monter på Green is life.  
I oktober kommer de till Elmia 
Garden för femte gången.

Clematis zrodlo dobrych 
pnaczy är specialiserade på 
klätterväxter och förädlar 
ständigt fram nya sorter och 
flera av dem presenterades på 
Green is life. Troligen dyker 
dessa sorter upp även på 
Elmia Garden.

Lucjan, Grzegorz och Jakub Kurowski tror att deras 
sortiment ska passa den svenska marknaden.

Katarzyna Lazucka-Ceglowska, Darek Ceglowska, Maria Lazucka 
och Paulina Ceglowska från plantskolan Lazuccci hoppas kunna 
återuppta kontakten med den skandinaviska marknaden igen.


