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Ogród
pomysłów (cz. I)
Międzynarodowa Wystawa „ZIELEŃ
TO ŻYCIE”, organizowana przez Agencję
Promocji Zieleni i Związek Szkółkarzy
Polskich, misję promowania roślin
(drzew, krzewów i bylin) wypełnia już
od 22 lat. W tym czasie stopniowo
„dojrzewała” i ewoluowała od
skromnej imprezy organizowanej
gospodarskim sposobem, do
jednego z najważniejszych wydarzeń
ogrodniczych w tej części Europy. Jej
ostatnia edycja, która pod hasłem
„Klucz do ogrodu” odbyła się 28–
30 sierpnia br. w warszawskim
Centrum EXPO XXI, także przyniosła
zmiany, jednak większość z nich
dotyczyła udogodnień dla wystawców
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i branżowych gości wystawy.
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Tegoroczna, 22. edycja wystawy „ZIELEŃ TO ŻYCIE” rozpoczęła się w czwartek i zakończyła w sobotę (dotychczas odbywała się od piątku do niedzieli). Kolejną zmianą było przeznaczenie dwóch dni
(a nie tylko jednego) dla gości branżowych oraz jednego dnia dla amatorów-pasjonatów roślin i ogrodów. Decyzję tę podjęliśmy po długich dyskusjach,
które były wynikiem rozmów z wystawcami. Zmiany te w opinii wystawców – zwłaszcza szkółkarzy
– są pozytywne. W ciągu dwóch dni ich spotkania
z klientami stały się bardziej komfortowe, bowiem
mogli im poświęcić więcej czasu – informowała
Agnieszka Żukowska, dyrektor wystawy. Branżowi
goście (w ciągu trzech dni przybyło 5877 profesjonalistów z 31 krajów, o 10% więcej niż w ubiegłym
roku, a wszystkich zwiedzających było 14 500) mogli uczestniczyć także w większej liczbie seminariów do nich skierowanych.
W targach wzięło udział 253 wystawców z 11 krajów (po raz pierwszy także z Ukrainy i Białorusi).
Najbardziej widocznym działem wystawy są rośliny – w tym roku oferowało je 57% wystawców.
Większość z nich to firmy polskie, choć inne kraje (przeważnie Holandię, Niemcy, Francję i Belgię)
reprezentowało 49 szkółek. Dominowały krzewy
i drzewa ozdobne, ale w ofercie wystawców widać
było stale rosnącą rolę bylin (fot. 1) – wybór tych
roślin z roku na rok jest coraz większy i dotyczy
nie tylko asortymentu odmianowego, ale również
gatunkowego. Producenci chętniej sięgają po rośliny kojarzone z babcinymi ogródkami (np. rudbekie, słoneczniczki, dzielżany, floksy), które o tej
porze prezentują się znakomicie. Charakterystycz-
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Fot. 1. Międzynarodową Wystawę „ZIELEŃ TO ŻYCIE”
zdecydowanie wyróżnia duży udział producentów roślin,
zwłaszcza krzewów, drzew i bylin
fot. 1–6, 9, 10, 12 I. Sprzączka

na dla tegorocznej edycji była bardzo duża oferta
róż, które można polecić do sadzenia nie tylko na
rabatach, ale także w pojemnikach ustawianych na
balkonach i tarasach.

Ważne dodatki
Jak co roku, wystawa obfitowała w wydarzenia towarzyszące skierowane zarówno do profesjonalistów, jak do szerszej publiczności. Dla tej pierwszej
grupy odbiorców zorganizowano 15. Ogólnopolską
Konferencję „Zielone miasto w procesie zmian”,
wykłady pt. „Wiedza dla producentów”, seminaria z cyklu „Byliny przyszłości” oraz skierowane do osób związanych z handlem ogrodniczym
„Centrum ogrodnicze – sprzedawać więcej” (rad
na nim udzielał Ronald Brand z Holandii, specjalista zajmujący się różnymi aspektami marketingu w „zielonej” branży), a także spotkania
z Chrisem Beardshawem, znanym brytyjskim architektem krajobrazu (relacje z wybranych spotkań przedstawię w kolejnych numerach „Szkółkarstwa”). Niemniej ważne były liczne wydarzenia 
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przeznaczone dla amatorów, w znacznym stopniu przyczyniające się do popularyzowania wiedzy
na temat roślin ozdobnych.
Prestiż wystaw ogrodniczych podnoszą, organizowane podczas takich imprez, konkursy. W Warszawie do rywalizacji zgłaszane są zarówno rośliny (Konkurs Roślin – Nowości), jak i nowatorskie
produkty i rozwiązania przydatne w szkółkarstwie
czy przy tworzeniu ogrodów (Zielony Laur). Wyjątkową nagrodą jest Honorowy Laur, który jest
przyznawany przez Związek Szkółkarzy Polskich
naukowcom i osobom związanym z mediami, przyczyniającym się do popularyzacji roślin ozdobnych.
W tym roku podczas wystawy wręczono ją – „za
zasługi w introdukcji cennych obcych gatunków
roślin do Polski, stanowiących fundament sztuki ogrodowej” – prof. dr. hab. Jerzemu Tumiłowiczowi (fot. 2), nestorowi polskiej dendrologii,
wieloletniemu kierownikowi Arboretum w Rogowie (sprawował on tę funkcję w latach 1966–2002).
REKLAMA

OFERUJEMY NOWOŚCI

– również jako materiał do dalszej produkcji
• Hydrangea paniculata 'Magical Candle' (Bokra�lame) PBR
• Hydrangea paniculata 'Magical Fire' (Bokraplume) PBR
• Hydrangea paniculata 'Magical Flame' (Bokratorch) PBR
• Hydrangea paniculata 'Magical Moonlight' (Kolmagimo) PBR
• Hydrangea paniculata Magical 'Sweet Summer'
(Bokrathirteen) PBR
• Hydrangea paniculata 'Polar Bear' PBR
• Perovskia atriplicifolia 'Lacey Blue' (Lisslitt) PBR
• Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' (Tuilad) PBR
• Physocarpus opulifolius 'Annys Gold' PBR
• Populus deltoides 'Purple Tower' PBR
• Sambucus nigra 'Black Tower' (Eiffel01) PBR
• Symphoricarpos doorenbossi 'Magical Candy' (Kolmcan) PBR
• Symphoricarpos doorenbossi 'Magical Galaxy' (Kolmgala) PBR
• Symphoricarpos doorenbossi 'Magical Sweet' (Kolmaswet) PBR
• Weigela �lorida 'Elvera' PBR
• Weigela �lorida 'Magical Rainbow' (Kolmagira) PBR
• Weigela �lorida 'Pink Poppet' (Plangen) PBR
• Weigela �lorida 'Wings of Fire' PBR
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Borowno Kolonia,
Częstochowska
8
Gospodarstwo
Szkółkarskie
Wróblewscy
42-233 Mykanów
Borowno
Kolonia, Częstochowska 8,
tel./fax Mykanów,tel./fax
34 3289024
42-233
34 328 90 24
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Fot. 2. Honorowy Laur wręczono prof. dr. hab. Jerzemu
Tumiłowiczowi, z lewej: Agnieszka Żukowska, dyrektor
wystawy, z prawej: Marek Majewski, prezes ZSzP

Konkurs Roślin – Nowości
Jego zadaniem jest wypromowanie na rynku interesujących i nowych odmian drzew, krzewów, pnączy
i bylin. W tym roku w konkursowe szranki stanęło 37 roślin (o osiem więcej niż przed rokiem). Jury
konkursu przyznało po dwa złote, srebrne i brązowe medale oraz dwa wyróżnienia.
Złoto. Pierwszym złotym medalem uhonorowano szkółkę Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp.
z o.o. Sp. k. za powojnik (Clematis) ‘Stefan Franczak’ (fot. 3) z grupy Wielkokwiatowych Wcześnie
Kwitnących. Ta wprowadzona do handlu w tym
roku odmiana została wyhodowana przez Szczepana Marczyńskiego i nazwana na cześć jezuity,
znanego polskiego hodowcy powojników. Wyróżnia się ona intensywnie niebieskimi kwiatami (osiągającymi średnicę 6–10 cm) z jaśniejszym pasem
przebiegającym przez środek działek o pofalowanych brzegach. Pnącze to dorasta do wysokości 1,7–
2 m, wymaga jedynie słabego cięcia i obficie kwitnie
w czerwcu i lipcu. W ogrodzie preferuje stanowiska dobrze oświetlone, ale nie silnie nasłonecznione i gorące (wówczas kwiaty blakną i szybciej przekwitają). Powojnik ‘Stefan Franczak’ jest polecany
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Fot. 3. Powojnik ‘Stefan Franczak’

także do uprawy w pojemnikach ustawianych na
balkonach i tarasach.
Drugi złoty medal otrzymała Szkółka „Szmit”
za jedną z pierwszych odmian magnolii japońskiej (Magnolia kobus) ‘Isis’PBR (fot. 4 na str. 80).
Wśród jej największych zalet Bronisław Jan Szmit
wymieniał kolumnowy pokrój i wysoką mrozoodporność (strefa 6a). Drzewo to poleca się do uprawy nawet w małych ogrodach, choć jego zastosowanie jest znaczenie szersze – nadaje się ono także
na tereny zieleni miejskiej, osiedlowej, a także do
sadzenia w parkach (dzięki swojemu pokrojowi
może służyć np. do obsadzania alejek spacerowych).
Gwiaździste po rozwinięciu, białe kwiaty pojawiają się licznie na przełomie kwietnia i maja. Drzewo
to ma być tolerancyjne w stosunku do gleby, preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste. Hodowcą tej odmiany jest Węgier dr László Maráczi, a do
handlu w br. wprowadziła ją firma Prenor Kertészeti és Parképítő.
Srebro. Pierwszy ze srebrnych medali przypadł
holenderskiej szkółce Leenders Plants B.V. za brzozę
(Betula) ‘Golden Treasure’PBR (fot. 5). Ten karłowy,
wolno rosnący krzew (osiąga wysokość 60–80 cm)
wyróżnia się złocistą barwą zaokrąglonych, 
SZKÓŁKARSTWO 5/2014
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Fot. 5. Brzoza ‘Golden Treasure’PBR
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Fot. 4. Magnolia japońska
‘Isis’PBR wyróżnia się
kolumnowym pokrojem
(a – kwiat)

drobnych liści
(na początku sezonu są one żółtozielone), niewielkimi wymaganiami
uprawowymi oraz
wysoką mrozoodpornością (strefa 5b).
Może być uprawiany w ogrodach
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przydomowych, ma się świetnie sprawdzać jako roślina okrywowa, jest także przydatny do sadzenia
w pojemnikach ustawianych na tarasach i balkonach. Nadaje się do szczepienia na pniu. Regularne, coroczne cięcie tego krzewu sprzyja utrzymaniu jego kulistej formy i zwartego pokroju (pędy tej
brzozy przyrastają o ok. 10 cm rocznie). Hodowcą
odmiany jest Czech Michal Andrusiv, a na rynek
rok temu wprowadziła ją firma Leenders Plants B.V.
Srebrnym medalem uhonorowano także Szkółkę Roślin Ozdobnych „Daglezja”, która do Konkursu Roślin – Nowości zgłosiła miskant chiński (Miscanthus sinensis) ‘Mysterious Maiden’PBR
(fot. 6) o długich, łukowato wygiętych zielonych liściach nakrapianych mozaiką żółtych cętek. Trawa
ta dorasta do wysokości ok. 1,5 m, a jej dodatkową
ozdobą – poza liśćmi – są wiechowate, miedziane
kwiatostany, pojawiające się pod koniec lata. Rośliny te są odporne na mróz (strefa 5b), nie wylegają, dobrze znoszą zanieczyszczenia gleby i powie-
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Fot. 6. Miskant chiński ‘Mysterious Maiden’PBR

trza oraz wysokie zasolenie podłoża, dzięki czemu
mogą być polecane do sadzenia nie tylko w ogrodach przydomowych, ale i na terenach zieleni miejskiej. Miskant chiński ‘Mysterious Maiden’PBR wyhodował i wprowadził do handlu w 2006 r. Jack
Weiskott z USA.
Brąz. Jeden z medali tej barwy otrzymało Gospodarstwo Szkółkarskie „Ciepłucha” za różanecznik (Rhododendron) ‘Władysław Jagiełło’PBR
(fot. 7 na str. 82; jeden z trzech zgłoszonych do
konkursu różaneczników z kolekcji Królewskich
Rododendronów). Odmiana ta charakteryzuje się
bardzo licznymi, intensywnie czerwonymi kwiatami zebranymi w kuliste kwiatostany, pojawiającymi się w maju. Rośliny osiągają wysokość 1–1,2 m
i mają gęsty, półkulisty pokrój. Różanecznik ‘Władysław Jagiełło’PBR wyróżnia się także wysoką odpornością na mróz (strefa 4b). Krzew ten jest polecany do uprawy w ogrodach przydomowych oraz
na terenach zieleni miejskiej, na stanowiskach 
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Fot. 7. Różanecznik ‘Władysław
Jagiełło’PBR

Fot. 8. Róża Milly Winterjewel®
‘Bozmillwin’



półcienistych. Jego hodowcą jest Jan Ciepłucha,
a na rynek wprowadziło go w 2013 r. Gospodarstwo
Szkółkarskie „Ciepłucha”.
Brązowy medal przyznano również firmie Leja
Polska Joint Venture Sp. z o.o. za różę (Rosa) Milly
Winterjewel ® ‘Bozmillwin’ (fot. 8; konkurencja
wśród nowych kreacji róż była w tym roku wyjątkowo duża, do konkursu zgłoszono bowiem ich sześć).
Ta wyhodowana przez przedsiębiorstwo Pheno Geno
Roses z Serbii i wprowadzona przez nie w tym roku
do handlu odmiana wyróżnia się bardzo długim
kwitnieniem (od końca maja do późnej jesieni), odpornością na mróz (strefa 5b) 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. Odmiana Milly Winterjewel ® ‘Bozmillwin’ sprawdza się dobrze jako roślina okrywowa (w ogrodach przydomowych i na terenach zieleni
miejskiej), choć można ją uprawiać także w pojemnikach tarasowych i balkonowych.
82

Fot. 9. Turzyca oszimska Everest
‘Fiwhite’PBR

Wyróżnienia. Jury Konkursu Roślin – Nowości wyróżniło Gospodarstwo Szkółkarskie „Wróblewscy” za turzycę oszimską (Carex oshimensis)
Everest ‘Fiwhite’PBR (fot. 9), która charakteryzuje
się bardzo ładnymi, białoobrzeżonymi, błyszczącymi, łukowato się wyginającymi liśćmi. Bylina ta
ma kępiasty charakter wzrostu i rośnie wolno (do
wysokości 50 cm). Może być uprawiana w ogrodach przydomowych, na terenach zieleni miejskiej,
a także sadzona w pojemnikach. Jest odporna na
mróz (strefa 5). Hodowcą turzycy oszimskiej Everest ‘Fiwhite’PBR (jak i pozostałych kreacji z grupy EverColorTM tego gatunku) jest Pat FitzGerald
z Irlandii, a do sprzedaży wprowadziła ją w 2008 r.
firma FitzGerald Nurseries.
Drugie wyróżnienie przyznano Gospodarstwu
Specjalistycznemu „Panek” za naparstnicę (Digitalis) Dalmatian Peach ® (fot. 10) wyróżniającą
się jasnobrzoskwiniowymi kwiatami, którą wyhodowano w firmie Kieft Seed (ona także w 2011 r.
wprowadziła ją na rynek). Bylina ta charakteryzuje się zwartym, wzniesionym pokrojem, osiąga
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Plantacote Top K® polecamy producentom
wszystkich roślin kwitnących, np. różaneczników
azalii, bylin oraz roślin o ozdobnych liściach.
Znaczna przewaga potasu powoduje dobre
krzewienie, obfite kwitnienie i intensywne
wybarwienie liści.
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Nagrodę tę przyznaje się w dwóch kategoriach:
„Najlepszy produkt dla szkółkarstwa” i „Najlepszy
produkt do ogrodów i terenów zieleni”. W pierwszej
z nich jury konkursu nagrodziło „Zielonym Laurem” firmę Agro-Sur Wojciech Surowiec za szerokonawowy tunel foliowy G-18 (fot. 11 na str. 84)
do zaawansowanej produkcji ogrodniczej z funkcją
sezonowego magazynowania (zimowania). Jak podaje producent, jest to pierwszy w Polsce tunel o takiej szerokości (18 m) bez podpór w środku (obiekt
ma wysokość 7 m, natomiast długość jest dostosowywana do potrzeb klienta), a brak wewnętrznych elementów konstrukcyjnych ułatwia logistykę pod tą osłoną oraz umożliwia zainstalowanie 

większa zawartość składników
pokarmowych wykorzystywanych
przez rośliny

ó

Zielony Laur

większa elastyczność otoczki
zapobiega uszkodzeniom w niskich
i wysokich temperaturach

Plantacote Plus® zapewnia dobre wyrównanie
produkowanego materiału szkółkarskiego. Dzięki
wysokiej zawartości żelaza w postaci chelatu EDTA
poprawia wybarwienie roślin, chroniąc je przed
chlorozą. Unikalny skład NPK z przewagą potasu
gwarantuje silniejsze krzewienie oraz zwiększa
mrozoodporność.

r
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wysokość 50–80 cm (dzięki czemu może być uprawiana także w pojemnikach). Duże dzwonkowate
kwiaty zdobią ją od czerwca do sierpnia. Odmiana ta jest niekłopotliwa w uprawie, ponadto dobrze
zimuje (strefa 5).

+75%
+82%
+5%

większa twardość otoczki redukuje
uszkodzenia mechaniczne podczas
mieszania z podłożem

wyb
ó

Fot. 10. Naparstnica Dalmatian Peach® wyróżnia się
jasnobrzoskiwniowymi kwiatami

Nawozy otoczkowaNe dla profesjoNalistów

specjalna oferta przedsezonowa
o szczegóły zapytaj doradcę

doradcy plantacote®
Polska - Andrzej Lasota tel. 696 011 537
Kalisz - Janusz Wysowski tel. 607 214 001
Lublin - Kamil Pogoda tel. 697 256 668
Wrocław - Marek Łada tel. 603 080 505

www.plantacote.pl
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Fot. 11. Tunel szerokonawowy G-18

fot. 4a, 7, 8, 11 materiały prasowe Agencji Promocji Zieleni



wszelkich technologii wyposażenia obiektu.
Nagrodzony produkt może znaleźć zastosowanie
m.in. w gospodarstwach szkółkarskich i kwiaciarskich. Jak informował Marcin Kościelny z firmy
Agro-Sur, pierwsze takie tunele są już na etapie
realizacji. Poleca się je zwłaszcza do zimowania
wyższego materiału szkółkarskiego oraz do produkcji „na zimno” (nie wymagają ogrzewania zimą,
a ich konstrukcja ma ułatwiać zsuwanie się z nich
śniegu).
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma
Everris Polska Sp. z o.o. za najnowszej generacji
podwójnie otoczkowane nawozy Osmocote® Exact
Hi.End oraz Osmocote® Exact Protect. W pierw-

Fot. 12. System do budowy ogrodów
wertykalnych Pixel Garden

szym z nich 25% składników pokarmowych jest
otoczkowane podwójnie, dzięki czemu ta część jest
uwalniana później – w głównej fazie wzrostu rośliny. Nawóz ten jest szczególnie polecany do produkcji roślin wrażliwych na zasolenie (np. „młodzieży”).
Osmocote® Exact Protect również uwalnia składniki pokarmowe z opóźnieniem – zastosowany jesienią lub zimą (polecany jest zwłaszcza dla gatunków wolno się korzeniących), działa od pierwszych
wiosennych dni. Jednocześnie producent tego nawozu zapewnia, że w wyniku ocieplenia późną jesienią nie dochodzi do zbyt wczesnego uwalniania
się składników pokarmowych. Produkt ten ma być
o tyle wygodny, że wiosną – w czasie spiętrzonych
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POLIGRAFIA DLA OGRODNICTWA
Etykiety Osłonki Uchwyty Katalogi Pudełka

www.pastelplants.pl

Malva-Mayek
Kustrzyce 26a
84Sędziejowice
98-160
tel.+48 42 209 308 1
e-mail: biuro@pastelplants.pl

wyłączny przedstawiciel Firmy:

prac w szkółce – nie ma potrzeby stosowania nawożenia uzupełniającego, a rośliny pozostają dobrze
odżywione przez cały sezon.
W kategorii „Najlepszy produkt do ogrodów
i terenów zieleni” przyznano jedynie wyróżnienie, które trafiło do firmy Garden Spot Paweł Garbarek za system do budowy ogrodów wertykalnych Pixel Garden. Jak podkreślał Marcin Kryt,
przewodniczący konkursowego jury, dużą zaletą

tego rozwiązania jest nieskomplikowana technologia pozwalająca na łatwe stworzenie ściany z roślinnością (przykład można było zobaczyć na stoisku szkółki Bea, gdzie zaprezentowano wertykalne
założenie z funkii z wykorzystaniem modułów
Pixel Garden – fot. 12). System ten może być stosowany zarówno we wnętrzach, jak i na otwartej
przestrzeni.
Ilona Sprzączka

Holandia
ze
świata ELEKTRONICZNY POMOCNIK SPRZEDAWCY
Podczas targów Plantarium 2013

nowano uruchomić w Warszawie).

w holenderskim Boskoop-Hazers

Sercem systemu jest baza roślin obej-

woude firma Peak Retail zademon-

mująca obecnie 8 tys. taksonów (do-

strowała oprogramowanie przydatne

celowo ma się w niej znaleźć 20 tys.)

sprzedawcom w centrach ogrodni-

i 125 tys. zdjęć (wszystkie wykonane

czych oraz innych placówkach deta-

przez profesjonalnych fotografów).

licznych, w których oferuje się rośli-

Klient, który wybiera roślinę w cen-

ny. Nie zawsze bowiem pracownik

trum ogrodniczym, może zeskano-

centrum ogrodniczego dysponu-

wać jej etykietę i wyświetlić w pane-

je wiedzą wystarczającą, aby odpo-

lu doradczym wszystkie potrzebne

wiedzieć na pytania klientów bądź

informacje (także w języku polskim)

– w wypadku dużych placówek

wraz ze zdjęciami, a także odsyłacza-

– zdarza się, że zatrudnionych jest

mi do opisów produktów połączo-

tam zbyt mało osób do skutecznej

nych (np. roślin wrzosowatych, na-

obsługi wszystkich zainteresowa-

wozów dla nich, kwaśnych podłoży

nych, zwłaszcza w szczycie sezonu.

czy dobrych roślin towarzyszących).

Rolę doradcy może w takim wypadku

Druga opcja to aktywne poszukiwa-

przejąć oprogramowanie, które moż-

nie roślin przez klienta w panelu do-

Peak Retail oferuje opisane oprogra-

na zainstalować na monitorze z pa-

radczym (takich jak np. byliny, rośli-

mowanie jako usługę obejmującą do-

nelem dotykowym, w tablecie lub

ny dla pszczół, pachnące, niebieskie,

pasowanie systemu do potrzeb danej

smartfonie. Firma Peak Retail propo-

białe itp.). Oprogramowanie można

placówki, jego instalację, aktualiza-

nuje to pierwsze rozwiązanie, które

połączyć z systemem sprzedaży pla-

cję i szkolenie personelu. Przy co naj-

działa już w dwóch centrach ogrod-

cówki tak, aby uzyskane informacje

mniej 2-letniej umowie koszt wynosi

niczych w Holandii (gdy przedstawia-

dotyczyły tylko produktów dostęp-

225 euro miesięcznie. (WG)

no te informacje, kolejne z nich pla-

nych w sprzedaży. Holenderska firma
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Sander Verhorik z firmy Peak Retail
podczas prezentacji elektronicznego
doradcy klienta
fot. W. Górka

Na podstawie informacji własnych
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Ogród
pomysłów (cz. II)
Rośliny ozdobne to najbardziej
widoczne produkty na targach „ZIELEŃ
TO ŻYCIE”. Z oferty wystawców ostatniej
edycji tej imprezy (28–30 sierpnia br.),
można wywnioskować, że wciąż rośnie
popularność bylin, róż oraz taksonów
przydatnych do sadzenia w małych
ogrodach.

tych barw. Jak informował Marcel Zimmerman,
dyrektor tej spółki, największym zainteresowaniem klientów nieustająco cieszą się jeżówki (Echinacea sp.), żurawki (Heuchera sp.), goryczki (Gentiana sp.), ale rośnie również popularność brunery
wielkolistnej (Brunnera macrophylla), której
rocznie sprzedaje się nawet 150 tys. szt. (fot. 1).
Do łask wracają także starsze taksony, na warszawskich targach ciekawość wzbudzała np.

Byliny na topie
Tradycyjnie bardzo szeroki asortyment materiału
wyjściowego bylin pochodzącego z laboratorium
kultur tkankowych został zaprezentowany przez
stałego bywalca na warszawskich targach – firmę
Vitro Warszawa Sp. z o.o. Wśród nowości znalazły
się np. trzy nowe rudbekie (Rudbeckia sp.): ‘Berlin’® (kwiaty języczkowate 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) charakteryzują się odmiany gailardii ościstej (Gaillardia aristata) z grupy Sunset. Jej sześć przedstawicielek wyróżnia się dość dużymi kwiatostanami,
w których (u większości tych kreacji) kwiaty języczkowate ułożone są w dwóch okółkach, w kolorach od czerwonego (‘Sunset Celebration’®) po
żółty (‘Sunset Sunrise’®) i w różnych kombinacjach
SZKÓŁKARSTWO 6/2014

Fot. 1. Wśród klientów spółki Vitro Warszawa dużym
powodzeniem cieszą się odmiany brunery wielkolistnej
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przydatna do uprawy pojemnikowej firletka (Lychnis) ‘Lipstick’ o czerwonych kwiatach.
W tegorocznej edycji wystawy wyróżniało
się stoisko szkółki Bea (fot. 2) specjalizującej się
w produkcji funkii (Hosta). Jak informował jej
właściciel Robert Gabarkiewicz, podjęcie działalności gospodarczej (wcześniej był pracownikiem
naukowym) to wynik fascynacji tą grupą roślin.
Funkie zapewniają wszelkie wrażenia estetyczne,
różnią się wielkością, kolorem liści, kwiatostanami, w dodatku są łatwe w uprawie i uniwersalne
– tłumaczył 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 wyrównanie – informował R. Gabarkiewicz. Szkółka

Fot. 2. Różnorodność funkii zaprezentowano na stoisku
szkółki Bea
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Bea oferuje ok. 70 odmian funkii, które sprzedawane są w pojemnikach różnych rozmiarów: od
najmniejszych doniczek P9, aż do 20-litrowych.
W Warszawie 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, ‘Pandora’s Box’, dorastającą do wysokości zaledwie 5–10 cm, o drobnych,
lekko wydłużonych, białych liściach z ciemnozielonym nieregularnym obrzeżeniem (polecana
jest do uprawy pojemnikowej; jej białe, pachnące
kwiaty pojawiają się pod koniec sierpnia) oraz –
także niedużą (ok. 15 cm przy podobnej szerokości) – ‘Stiletto’ o wydłużonych, ciemnozielonych
liściach z prawie białym, pofalowanym brzegiem,
tworzącą ciemnofioletowe kwiaty.
Szkółka Bylin Olgi i Marcina Dąbrowskich to
dość młoda, istniejąca od 8 lat firma. W tym czasie
rozwinęła dość pokaźny asortyment, obejmujący
nie tylko „standardowe” taksony, ale i ciekawostki roślinne. Jak informowała jej właścicielka Olga
Dąbrowska, ważne jest wprowadzanie do oferty
nowości, ale sama dużo uwagi poświęca promowaniu sprawdzonych taksonów. W tym roku szczególnie staramy się zachęcać do uprawy liliowców
– informowała producentka. Stoisko tej szkółki
na wystawie „ZIELEŃ TO ŻYCIE” wprost kipiało kolorami i przyciągało wielu zwiedzających.
Choć największym wabikiem były byliny kwitnące (m.in. jeżówki, jastruny, ostróżki, floksy), wyjątkowym zainteresowaniem cieszyła się odmiana ‘Purpurea’ babki większej (Plantago major),
o wiśniowopurpurowych liściach.
Poszerza się oferta bylin w Szkółce „Szmit”,
zwłaszcza o długowieczne gatunki rabatowe, które
mogą funkcjonalnie zastępować krzewy. W grupie
tej znalazły się m.in. dzielżany (Helenium sp.), słoneczniczki (Heliopsis sp.) oraz zawilce (Anemone sp.).
Firma stale uzupełnia także wybór floksów (Phlox
sp.), w asortymencie wyróżniają się przede wszyst-

kim rosyjskiego pochodzenia odmiany floksa wiechowatego (P. paniculata), np. ‘Miszeńka’ (kwiaty
intensywnie różowofioletowe), ‘Igor Tałkow’ (różowe z ciemniejszym środkiem), ‘Noczka’ (niebieskie) czy ‘Priekrasnoje Utro’ (bladoróżowe z ciemniejszym środkiem).
Szkółka Krzewów Ozdobnych „Milczyński”
także sukcesywnie rozszerza asortyment o byliny, m.in. o jeżówki, szałwie, funkie. W jej ofercie
wyróżniają się liliowce, których w katalogu na
przyszły rok ma się znaleźć 35 odmian. Jak informował Mateusz Milczyński, choć ich wybór jest
ogromny, asortyment kształtują gusta odbiorców,
preferujących odmiany o dużych kwiatach w zdecydowanych kolorach (np. ‘Trogon’, ‘Bologongo’,
‘Chicago Knobby’).

W różanym ogrodzie
Coraz bogatszą ofertą róż może się pochwalić Szkółka Krzewów Ozdobnych „Hajdrowscy”.
Atrakcyjnymi kwiatami wzrok przyciągały odmiany z grupy Babylon Eyes®, pochodzące od róży
perskiej (Rosa persica). Róże z tej grupy wyróżniają
się wyjątkowo atrakcyjnymi kwiatami. U odmiany
‘Sunshine’ są one różowopomarańczowe z czerwono–żółtym środkiem (fot. 3), u ‘Pastel’ – jasnożółte z czerwoną nasadą płatków, u ‘Coral’ – różowe
z czerwono–żółtym środkiem, a u ‘Queen’ – w różnych odcieniach różowego z ciemniejszym środ-

Fot. 3. Róża Babylon Eyes® Sunshine ‘INTereybabnus’PBR

kiem. Są one odporne na suszę, upał i mróz i nie
sprawiają kłopotów w uprawie. Bogdan Hajdrowski zwracał też uwagę na grupę Bienenweide®, obejmującą róże, których bogate w pyłek i nektar kwiaty są bardzo chętnie odwiedzane przez pszczoły.
Krzewy te są bardzo gęste, mają zwarty pokrój,
ponadto niezwykle obficie i długo kwitną. Ciekawą odmianą róży z oferty szkółki Hajdrowscy

jest także Starlet Rose Melina®. Ta pnąca róża
REKL AMA

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

Holenderska firma działająca na polskim rynku od 24 lat zajmująca
się produkcją i sprzedażą hurtową sadzonek bylin w multiplatach
tel. 22 729-80-24
info@vitrowarszawa.com
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www.vitrowarszawa.com
www.facebook.com/vitrowarszawa
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Fot. 4. Róża ‘Airbrush’®

 (osiąga wysokość tylko ok. 1,5 m) wyróżnia się
intensywnie pachnącymi, dobrze wypełnionymi,
liliowofioletowymi kwiatami pojawiającymi się już
od końca maja do późnej jesieni.
Ciekawą ofertę zaprezentowała Szkółka Róż
„Hyżowie”. Na stoisku wyróżniała się wielokwiatowa odmiana Airbrush ® o bardzo ładnych, żółto-pomarańczowo-różowych kwiatach (fot. 4) zebranych po kilka na szczytach pędów. Róża ta rośnie
zdrowo i osiąga wysokość do 70 cm, jej zaletą jest
odporność na czarną plamistość róż. Atrakcyjnie prezentowała się okrywowa odmiana Knirps®
‘KORverlandus’PBR, którą właściciele szkółki polecają także do sadzenia w pojemnikach na balkonach i tarasach. Róża ta ma wszystkie poszukiwane przez klientów cechy – ładne, różowe kwiaty
odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne,
bardzo obficie kwitnie od czerwca do późnej jesieni oraz wyróżnia się wysoką zdrowotnością – rekomendował tę odmianę Paweł Hyży.
Na niezwykle barwnym stoisku Szkółki Róż
„M. L. Kierzek” wyróżniały się zwłaszcza odmiany parkowe z grupy Renaissance®, w typie
róż angielskich. Charakteryzują się one m.in.
silnym zapachem kwiatów, a – jak informowała Justyna Kierzek – cecha ta jest w ostatnim cza72

Fot. 5. Róża Paramount® Gorgeous™ Poulpmt009(N)

sie szczególnie poszukiwana przez miłośników
roślin. Wśród wpisujących się w ten trend odmian można ponadto wymienić Paramount ® Gorgeous TM Poulpmt009(N) o bardzo dobrze wypełnionych, różowo-kremowożółtych kwiatach
(fot. 5) czy Hybrid Tea Poulsen® Scented MemoryTM Poulht002(N) – o morelowych.
Tendencję poszukiwania róż o pachnących
kwiatach (a jednocześnie charakteryzujących
się wysoką odpornością na mróz i choroby) potwierdza także Katarzyna Ćwik. W ofercie szkółki z Chludowa bardzo dużym zainteresowaniem
cieszą się odmiany Cinderella® o pasteloworóżowych, dobrze wypełnionych i intensywnie pachnących kwiatach, Gebrüder Grimm® o początkowo pomarańczowożółtych, następnie różowych
kwiatach, Florentina® – róża pnąca o intensywnie
czerwonych, pełnych kwiatach oraz Schöne Koblenzerin® o kwiatach zmieniających barwę w za-

leżności od warunków pogodowych – gdy jest
chłodniej, płatki są z wierzchu czerwone, od spodu białokremowe, natomiast w ciepłe i słoneczne
dni stają się różowo-kremowe.

Warte uwagi krzewy i drzewa
Szkółka Roślin Tomżyński zaprezentowała nową
polską odmianę berberysu (Berberis) ‘Pola’, wyselekcjonowaną przez Gabriela Tomżyńskiego
w 2008 r. z siewek uzyskanych z prywatnego ogrodu (prawdopodobnie jest to krzyżówka B. x chopinii
i B. thunbergii). Ten niski krzew o atrakcyjnych,
ciemnopurpurowych liściach charakteryzuje się
zwartym, kulistym pokrojem i wolnym wzrostem
(trzyletnie rośliny w uprawie pojemnikowej osiągają średnicę ok. 20 cm), słabszym niż u berberysu Thunberga ‘Atropurpurea Nana’. Jak informował G. Tomżyński, odmiana ‘Pola’ charakteryzuje
się dobrą mrozoodpornością, nie zaobserwowano, aby wiązała kwiaty i owoce.
Kilka nowości pojawiło się w asortymencie Gospodarstwa Szkółkarskiego „Wróblewscy”. Obiecująco zapowiada się odmiana Magical Sweet
Summer ‘Bokrathirteen’ hortensji bukietowej (Hydrangea paniculata), która nie sprawia problemów w produkcji pojemnikowej (pędy są sztywne,
utrzymują dobrze okazałe kwiatostany) i jednocześnie jest atrakcyjna dla konsumentów (okazałe,
liczne kwiatostany zmieniają barwę od kremowej
po różową – fot. 6). Wśród nowości znalazły się
także dwie odmiany budlei (Buddleja sp.) oferowanych w programie marketingowym Bloomtastic!®
(obejmuje on nowe odmiany roślin, które ładnie
i długo kwitną, a także są przydatne do uprawy
w niewielkich ogrodach oraz w pojemnikach).
Kreacje Dreaming Purple ‘Hinebud 4’ i Dreaming
White ‘Hinebud 3’, poza atrakcyjnymi kwiatostanami (odpowiednio, fioletowopurpurowymi
i białymi), wyróżniają się zwieszającymi się pę
dami (o długości ok. 30–40 cm) i są przydatne
SZKÓŁKARSTWO 6/2014

Fot. 6. Odmiana Magical Sweet Summer ‘Bokrathirteen’
hortensji bukietowej
REKL AMA

OFERUJEMY NOWOŚCI

– również jako materiał do dalszej produkcji
• Hydrangea paniculata 'Magical Candle' (Bokra�lame) PBR
• Hydrangea paniculata 'Magical Fire' (Bokraplume) PBR
• Hydrangea paniculata 'Magical Flame' (Bokratorch) PBR
• Hydrangea paniculata 'Magical Moonlight' (Kolmagimo) PBR
• Hydrangea paniculata Magical 'Sweet Summer'
(Bokrathirteen) PBR
• Hydrangea paniculata 'Polar Bear' PBR
• Perovskia atriplicifolia 'Lacey Blue' (Lisslitt) PBR
• Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' (Tuilad) PBR
• Physocarpus opulifolius 'Annys Gold' PBR
• Populus deltoides 'Purple Tower' PBR
• Sambucus nigra 'Black Tower' (Eiffel01) PBR
• Symphoricarpos doorenbossi 'Magical Candy' (Kolmcan) PBR
• Symphoricarpos doorenbossi 'Magical Galaxy' (Kolmgala) PBR
• Symphoricarpos doorenbossi 'Magical Sweet' (Kolmaswet) PBR
• Weigela �lorida 'Elvera' PBR
• Weigela �lorida 'Magical Rainbow' (Kolmagira) PBR
• Weigela �lorida 'Pink Poppet' (Plangen) PBR
• Weigela �lorida 'Wings of Fire' PBR

Gospodarstwo Szkółarskie Wróblewscy
Borowno Kolonia,
Częstochowska
8
Gospodarstwo
Szkółkarskie
Wróblewscy
42-233 Mykanów
Borowno
Kolonia, Częstochowska 8,
tel./fax Mykanów,tel./fax
34 3289024
42-233
34 328 90 24
e-mail: info@wroblewscy.com
info@wroblewscy.com
e-mail:

73

www. wroblews c y. com

SZKÓŁK ARST WO rozmaitości

 do uprawy także w wiszących pojemnikach.
Wojciech Wróblewski zwracał ponadto uwagę na
odmianę ‘Sutherland Gold’ bzu koralowego (Sambucus racemosa) o atrakcyjnych, złotożółtych liściach (barwa ta utrzymuje się do późnej jesieni),
które mają nie ulegać poparzeniom słonecznym.
Na stoisku szkółki „Szmit” wśród ciekawych
odmian drzew promowano (poza magnolią japońską ‘Isis’) jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
‘Fingerprint’TM o wąskim, kolumnowym pokroju. Jak informował Bronisław Jan Szmit, drzewo
to rośnie szybciej i silniej niż odmiana ‘Fastigiata’ tego gatunku (roczne przyrosty po szczepieniu
osiągają długość nawet 1,5 m), ponadto tworzy od
niej gęstsze i bardziej zwarte korony. Nadaje się do
sadzenia w każdym ogrodzie, także na terenach
zieleni miejskiej jako drzewo alejowe.
W ofercie Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych „Gursztyn” uwagę zwracała odmiana ‘Slender Silhouette’ ambrowca amerykańskiego (Liquidambar styraciflua), wyróżniająca się bardzo
wąskim, kolumnowym pokrojem, co czyni ją przydatnym do sadzenia nawet w małych ogrodach.
Lucjan Gursztyn polecał także bardzo oryginalną, rzadko spotykaną stewarcję kameliowatą (Stewartia pseudocamellia). Ten wolno rosnący krzew
lub niewielkie drzewo jest niezwykle dekoracyjne
– latem zdobią go duże (o średnicy 6–7 cm), białe kwiaty, a jesienią liście przebarwiają się na różne odcienie czerwieni. U starszych okazów ozdobę stanowi także łuszcząca się kora, dzięki czemu
przypomina wyglądem ten u platanu. Jak informował właściciel, gatunek ten jest odporny na mróz.
Asortyment Szkółki Krzewów Ozdobnych
„Zymon” powiększył się o kolejną atrakcyjną odmianę ‘Old Port’ magnolii (Magnolia sp.). To niewielkie drzewo (osiągające wysokość 3–4 m) wyróżnia się bardzo ładnymi kwiatami (płatki są
z zewnątrz bordowe, a wewnątrz czysto białe), które pojawiają się nieco później niż u innych odmian
(z tego powodu rzadziej bywają uszkadzane przez
74

wiosenne przymrozki), ponadto kwitnienie jest
bardzo obfite. Dużą zaletą tej magnolii jest także odporność na mróz (ma znosić spadki temperatury do –26°C).
Co roku na wystawie „ZIELEŃ TO ŻYCIE”
pojawia się francuska firma Pépinières Minier.
W tym roku promowała m.in. lilak (Syringa sp.)
Bloomerang® ‘Pink Perfume’PBR, którego główny
termin kwitnienia przypada na maj, ale powtarza
się ono aż do października. Drobne, lekko pachnące kwiaty są zebrane w dość luźne wiechy. Ten
kompaktowy krzew (dorasta do wysokości 1,5–2 m
i szerokości 1–1,5 m) może być polecany do sadzenia w niewielkich ogrodach. Drugą nowością z tej szkółki jest tawuła (Spiraea sp.) Big Bang
‘Tracy’PBR , wyróżniająca się złocistożółtymi liśćmi, pomarańczowymi przyrostami i ciemnoróżowymi kwiatami. Krzew ten rośnie szybko, ma
gęsty, zwarty, kulisty pokrój.
Holenderska szkółka Boomkwekerij E. de Jong
zaprezentowała wyselekcjonowaną we własnym
gospodarstwie odmianę ‘Green Pyramid’ dębu
błotnego (Quercus palustris). Jak informowała Janny de Jong, wyróżnia się ona piramidalnym pokrojem, bardziej zwartym niż u gatunku, i gęstą
koroną. Głęboko klapowane liście jesienią pięknie się przebarwiają na czerwono i pomarańczowo. Drzewo to ma niewielkie wymagania uprawowe i jest odporne na mróz (strefa 5b).
Bogatą ofertą kreacji judaszowca kanadyjskiego (Cercis canadensis) może pochwalić się firma
Szkółkarstwo Ozdobne „Olszewscy”. Na warszawskiej wystawie prezentowano m.in. odmianę ‘Ruby
Falls’ o atrakcyjnym, zwisającym pokroju (fot. 7).
Liście wiosną mają purpurowoczerwoną barwę,
później utrzymuje się ona jedynie na młodych
przyrostach, a liście zielenieją. Drzewo odznacza
się dobrą mrozoodpornością (strefa 5b). Ciekawie
prezentowała się także odmiana ‘Lavender Twist’
tego gatunku, również o zwisającym pokroju, ale
o lekko skręconych pędach.

a

Fot. 7. Szkółka Jarosława Olszewskiego oferuje
kilka odmian judaszowca kanadyjskiego,
a – odmiana ‘Ruby Falls’

Fot. 8. Odmiana ‘Morning Sky’PBR
powojnika z najnowszego
dorobku hodowlanego Szczepana
Marczyńskiego

Inne ciekawostki
Jak zwykle atrakcyjne stoisko przygotowała firma
Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Sp. k.
W tym roku podzielono je na kilka części – poświęcono je nowościom, jakości, możliwościom
wykorzystania pnączy, ofercie dla amatorów (promowano m.in. porady filmowe, dostępne bezpłatnie na stronie szkółki) oraz kolekcji powojników
wyhodowanych przez Szczepana Marczyńskiego.
W tej ostatniej warto zwrócić uwagę na jego najnowszy dorobek hodowlany (w sumie wyhodował
40 odmian powojników), zwłaszcza na – określaną
przez jej „ojca” jako najbardziej udaną – odmianę
‘Maria Skłodowska-Curie’PBR o pełnych, białych
kwiatach pojawiających się zarówno na pędach
ubiegło-, jak i tegorocznych. Ciekawie prezentowały się także m.in. odmiany ‘Skyfall’PBR o dużych,
jasnoniebieskich kwiatach i kontrastujących z nimi
purpurowofioletowych pręcikach (fot. 8), ‘Mor
ning Sky’PBR o jasnoróżowych kwiatach oraz
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głównie z ich niewielkiej dostępności. Jak
informował M. Chełstowski, produkty z tej
szkółki trafiają głównie
na rynek polski.
Profesjonalizm, szeroko zakrojone działania marketingowe
i duży asortyment to
cele, które przyświecają właścicielom firmy Fructoplant. Jak informował Przemysław
Żabka (fot. 10), prezes
zarządu tego przedsiębiorstwa, pod tą nazwą
Fot. 10. Przemysław Żabka prezentuje
Fot. 9. Maciej Chełstowski ze
działa ono na rynku od
Szkółki Wielbark specjalizującej się
produkt handlowy oferowany przez firmę
2006 r., a powstało z pow produkcji podkładek
Fructoplant
fot. 1–10 I. Sprzączka
łączenia dwóch rodzinnych szkółek mogących
 nagrodzony złotym medalem w „Konkursie
się pochwalić wieloletnimi tradycjami. Obecnie
Roślin – Nowości” powojnik ‘Stefan Franczak’
Fructoplant oferuje krzewy i drzewa ozdobne oraz
(czyt. „Szkółkarstwo” 5/2014). S. Marczyński
owocowe, które dostarcza do 30 sieci handlowych
zwracał uwagę także na odmianę Take a Chanw 10 krajach europejskich. Wydawało nam się, że
ce® hortensji pnącej (H. anomala) o przebarwiakonsumenci często czuli się zagubieni po zakupie,
jących się na biało liściach i białych, pachnących
nie wiedząc, jak mają dalej postępować z roślinami. To przyczyniło się do stworzenia marki „In my
kwiatach, którą szkółka właśnie wprowadziła do
garden”, której przyświeca idea sprzedaży roślisprzedaży.
Ze swojego drugiego uczestnictwa w wystany razem z udostępnieniem wiedzy na jej temat
wie zadowolony był Maciej Chełstowski (fot. 9) ze
– informował P. Żabka. Narzędziami tej marki są
Szkółki Wielbark. Ta istniejąca od 1993 r. firma
m.in. estetyczne opakowania i etykiety opatrzone
specjalizuje się w produkcji podkładek, m.in. sosen
kodem QR – po jego zeskanowaniu można szybko
(Pinus sp.), świerków (Picea sp.), jodeł (Abies sp.),
i bezpłatnie uzyskać wszelkie informacje o danym
modrzewi (Larix sp.), dębu szypułkowego (Q. rotaksonie. Przygotowano także stronę internetową,
bur), buku zwyczajnego (Fagus sylvatica). Ich siewna której można znaleźć wiele przydatnych wiaki oferowane były dotychczas w doniczkach P9,
domości, np. jak założyć „owocopłot”. Pod marką
a od tego sezonu są dostępne także w multipla„In my garden” kryją się także różne koncepcje tetach. W ofercie wyróżniają się siewki sosny kosomatyczne, np. „Rośliny na nalewki”, „Staropolski
drzewiny (P. mugo), które nie są może zbyt częogród”, „Wabiące motyle” czy „Pachnące kwiaty”.
sto wykorzystywane na podkładkę, ale wynika to
Ilona Sprzączka
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