Flormart 2019

– tradycja i nowoczesność
Targi roślin ozdobnych Flormart, których już 70. edycja
odbyła się 26–28.09.2019 r. w Padwie we Włoszech, są
najstarszą imprezą targową w branży roślin ozdobnych
w Europie. W swojej wieloletniej historii przeżywały
wzloty i upadki – te ostatnie dotyczyły ich jeszcze kilka
lat temu, jednak zmiana organizatorów miała wpłynąć
na stworzenie nowego wizerunku tej imprezy. I choć
sami organizatorzy są zadowoleni z dotychczasowych
posunięć, wydaje się, że metamorfoza ta jest jednak
procesem przebiegającym wolno.

Targi Flormart 2019 przyciągnęły mniej wystawców i zwiedzających niż
w poprzednich latach
fot. I. Sprzączka
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NIE TYLKO METRY
KWADRATOWE
Jak poinformował Luca Veronesi,
dyrektor ds. marketingu centrum wystawowego Fiera di Padova, gdzie są urządzane targi,
jubileuszowa edycja tej imprezy była pierwszą po zaistniałych
w czerwcu ub.r. zmianach własności prywatnej na publiczną
(obecnie zarządzana jest przez
Izbę Handlową, Miasto Padwa
i prowincję). Dlatego, choć
w każdym aspekcie widać było
spadki w stosunku do poprzednich wystaw, mając na uwadze
krótki czas na przygotowania,
można powiedzieć, że organizatorzy i tak nieźle wywiązali
się z zadania. Naszym celem jest
przywrócenie świetności targów
Flormart, co będzie realizowane
przez szereg dodatkowych działań. To nie będzie tylko wystawa
roślin, bowiem ich oferta będzie
jednym z elementów tej koncepcji, uzupełniona m.in. o środki
produkcji i maszyny ogrodnicze,
wydarzenia dotyczące architektury krajobrazu – w tym konferencje i warsztaty, i wiele innych – zapewniał L. Veronesi,
dodając, że czeka ich jeszcze
dużo pracy, ale założeniem 
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W ofercie szkółki Guagno można znaleźć zarówno duże okazy drzew…

fot. I. Sprzączka

… jak i materiał do dalszej produkcji

fot. I. Sprzączka
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 jest, aby wystawcom „sprzedawać możliwości, a nie tylko
metry kwadratowe”.
Międzynarodowy charakter
targów był bardziej odczuwalny
w przekroju zwiedzających niż
wystawców – ci ostatni reprezentowali w znakomitej większości
kraj gospodarza, a w sumie było
ich 300 – mniej niż podczas poprzednich edycji, wpływ na to
mogła mieć jednak niekorzystna
pogoda we Włoszech na początku sezonu, która wywołała duże
problemy w produkcji ogrodniczej. Stąd część firm zdecydowała się nie brać udziału w targach.
Według organizatorów Flormart
odwiedziło w ub.r. ok. 6000 osób
z 52 krajów (trzeba jednak dodać, że gros z nich pochodziło z państw będących ważnymi
odbiorcami roślin wyprodukowanych we Włoszech, m.in. z Tunezji, Maroka, Omanu, Jordanii,
Grecji, Kostaryki). Materiał roślinny prezentowało 90% wystawców – najbardziej widoczne
były drzewka owocowe (w tym
leszczyny), szkółkarski materiał
ozdobny, zioła, wiekowe drzewa oliwne, miniaturowe drzewka cytrusowe i inne okazy roślin
charakterystyczne dla krajobrazu śródziemnomorskiego. Pokazano natomiast niewielki asortyment kwiaciarski – w Padwie
można było zobaczyć m.in. ofertę firmy Grupa Paddano, natomiast zabrakło na tych targach
m.in. wieloletnich wystawców
– firm Andreas Psenner czy
Planta. Asortyment roślinny

uzupełniały (bardzo nienachalnie) środki produkcji
(m.in. firmy oferujące doniczki, w tym przedsiębiorstwo DonKwiat z Urzędowa – jedyny reprezentant
naszego kraju w Padwie), maszyny oraz produkty mogące zainteresować architektów krajobrazu
(m.in. ozdoby naturalne z drewna, podkłady do tworzenia ogrodów na dachach, place zabaw dla dzieci).

Z OFERTY SZKÓŁEK
Firm oferujących materiał szkółkarski było najwięcej, oferowały one zarówno gatunki ozdobne,
jak i sadownicze. Szkoda tylko, że w wielu włoskich gospodarstwach, zwłaszcza tych mniejszych,
tak słabo wygląda komunikacja z angielskojęzycznymi klientami.
Szkółka Guagno z Włoch funkcjonuje na
rynku od 1982 r. i od początku specjalizuje się
w produkcji roślin ozdobnych. Obecnie działa w dwóch lokalizacjach: w Santa Giustina in
Cole i w Comacchio. W pierwszej, która jest „sercem” gospodarstwa, na powierzchni ok. 20 ha
produkuje się materiał do zalesień oraz siewki wykorzystywane do szczepień (na własny użytek i do
sprzedaży). W nowszej części firmy – w Comacchio
– na obszarze prawie 200 ha uprawiane są z kolei
głównie drzewa, ale i krzewy, byliny oraz pnącza.
Rośliny produkowane są tam zarówno w gruncie,
jak i w pojemnikach (tradycyjnych i doniczkach
Air-Pot ®). Oferta jest ogromna i obejmuje ponad
500 taksonów. Poza typowym, znanym z innych
szkółek asortymentem na uwagę zasługuje bardzo
duży wybór starych okazów drzew i krzewów (nawet 40-letnich), m.in. glicynii chińskiej (Wisteria
sinensis), grabu pospolitego (Carpinus betulus),
wiśni piłkowanej (Prunus serrulata) czy tamaryszku pięciopręcikowego (Tamarix pentandra).
Widoczną grupą roślin na wystawie w Padwie
były róże, które często są uprawą towarzyszącą produkcji drzewek owocowych. Specjalizację
taką obrało niewielkie, rodzinne gospodarstwo
Ferrareso z Włoch, które na targach Flormart
zaprezentowało ofertę dla centrów ogrodniczych
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i supermarketów. Po kilku latach nieobecności na
padewskie targi powróciła największa w Grecji
szkółka róż Avramis. W jej asortymencie można znaleźć około 300 odmian róż, zarówno z najnowszej oferty największych firm hodowlanych
(Rosen Tantau, W. Kordes’ Söhne, Poulsen Roser A/S, David Austin), jak i wciąż popularne na
rynku starsze kreacje, m.in. ‘Queen Elisabeth’ czy
Queen of Hearts ‘Dame de Coeur’.
Nie brakowało jednak innych krzewów ozdobnych, w których produkcji specjalizuje się np. szkółka Nord z Włoch. Uwagę na jej ekspozycji przykuwała odmiana ‘Re TivaNo’® derenia kousa (Cornus
kousa) o biało obrzeżonych liściach (jesienią
– różowo obrzeżonych), wzniesionym pokroju
i białych kwiatach, oraz bardzo atrakcyjna odmiana Lavender LacePBR lagerstremii indyjskiej (Lagerstroemia indica) o ciemnych, brązowych liściach,
na których tle wyraźnie odznaczają się kontrastujące duże, różowe kwiaty zebrane w szczytowe kwiatostany.

REKL AMA
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Dereń kousa ‘Re TivaNo’®

fot. I. Sprzączka

Jednym z zagranicznych wystawców w Padwie była francuska firma Minier. W jej bogatej ofercie krzewów ozdobnych
można wypatrzyć liczne ciekawe kreacje. Moją uwagę zwróciła grupa Angelia® róży pomarszczonej (Rosa rugosa).
Reprezentują ją cztery odmiany, których wspólnymi cechami są zwarty pokrój roślin (po
10 latach uprawy osiągają wysokość do 1,5 m), obfite i długie
kwitnienie oraz liczne, okazałe
hypancja. Kwiaty są lekko pachnące i bardzo duże, pojedyncze,
u Angelia® White (‘Minrugo2w’
cov) – białe, a u pozostałych
trzech w różnych odcieniach
różu, od najciemniejszej są to:
Angelia® Eglantine (‘Minrugo1e’
cov), Angelia® Purple (‘Minrugo4v’ cov) i Angelia® Pink
(‘Minrugo2w’ cov).

REPREZENTACJA
KWIACIARSKA

Etykiety z podpowiedzią, w towarzystwie jakich roślin będzie dobrze wyglądał
kupowany okaz
fot. I. Sprzączka

 Ciekawy sposób sprzedaży krzewów ozdobnych pokazała firma Globe Planter – oferuje ona wybrane
odmiany (m.in. trzmieliny – Euonymus sp.) w barwnych doniczkach z uchwytem
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i dużymi etykietami, na których
– poza informacjami o roślinie
– umieszczono propozycję
trzech innych taksonów (z nazwami i zdjęciami), które dobrze będą wyglądać w kompozycji z nabywanym okazem.

Niewielu wystawców reprezentowało na targach w Padwie branżę kwiaciarską. Nie
zabrakło jednak jednego z najważniejszych dostawców materiału wyjściowego i hodowcy
roślin balkonowo-rabatowych
– firmy Gruppo Padana. W jej
dorobku hodowlanym wyróżniają się m.in. pierwiosnki bezłodygowe (Primula vulgaris,
syn. P. acaulis) z grupy Primabella, pelargonia rabatowa (Pelargonium x hortorum,
syn. P. zonale) Village o zwartym

pokroju roślin i wczesnym kwitnieniu, przydatna do produkcji
w większym zagęszczeniu, pelargonia bluszczolistna (P. x hederaefolium, syn. P. peltatum)
‘Prisma’ o dużych, czerwonych
kwiatach, utrzymujących barwę
cały sezon czy petunia ogrodowa
(Petunia x hybrida) z grupy Top-tunia. W Padwie w oczy rzucały
się mieszańce pelargonii z grupy Sansone, które wyróżniają półwzniesiony pokrój, średnia siła wzrostu, mocna budowa
i wytrzymałość na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Pokazano też odmiany mieszańcowej begonii z grupy Sensy,
charakteryzujące się wczesnym
kwitnieniem dużymi i trwałymi kwiatami oraz zwartym pokrojem. Nowością jest odmiana
Sensy ‘Coral Flame’ o koralowych kwiatach i jasnozielonych
liściach. Większą wersją kreacji z tej grupy jest Sensy XL. Reprezentujące ją odmiany kwitną
później, niż ich mniejsze „siostry”, silniej rosną i bardzo intensywnie się krzewią. Premierę
w Padwie miała odmiana Sensy XL ‘Pink’ o różowych kwiatach na tle jasnozielonych liści.
Atrakcyjnie prezentowała się też
nowa begonia Sensy Chocolate
‘Pink’, u której różowe kwiaty
kontrastowały z ciemnobrązowymi liśćmi.
W Padwie swoją ofertę zaprezentowała też firma Floramiata, jeden z największych w tym
kraju producentów roślin wykorzystywanych do dekorowania
SZKÓŁKARSTWO 2/2020

Róża pomarszczona Angelia® Eglantine

wnętrz. W jej asortymencie znajduje się ponad 300 taksonów,
m.in. z rodzajów Spathiphyllum,
Ficus, Codieum, Anthurium,
Dieffenbachia, Schefflera i Phalaenopsis. Materiał wyjściowy
pozyskiwany jest z własnego laboratorium kultur tkankowych.
Poza produkcją firma zajmuje się
też hodowlą własnych odmian.
Rośliny uprawia się w szklarniach o łącznej powierzchni
18 ha i w tunelach foliowych
zajmujących w sumie ok. 5 ha.
W gospodarstwie tym przykłada
się dużą wagę do zrównoważonej produkcji i wciąż poszukuje
metod uprawy o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko. Rośliny „domowe” pełnią
nie tylko funkcję dekoracyjną.
Powinny stać się nieodłącznym
i nieodzownym elementem zdrowego budynku, formą najskuteczniejszego leczenia mającego
na celu poprawę zdrowia psy-

fot. I. Sprzączka

chicznego i fizycznego człowieka
– stwierdził Marco Cappellini,
prezes firmy Floramiata.

CO NIECO O ŚRODKACH
PRODUKCJI
I MASZYNACH
Choć wystawcy oferujący ten
asortyment stanowili zdecydowaną mniejszość, pokazali dużo
ciekawych produktów. Jedyny
polski akcent na targach w Padwie zapewniło przedsiębiorstwo DonKwiat z Urzędowa
k. Lublina. Ta rodzinna firma stała się jednym z największych na naszym rynku
producentów doniczek, których rocznie wytwarza ponad
80 mln szt. W portfolio tego
producenta można znaleźć około 100 różnych modeli pojemników, zarówno do produkcji
profesjonalnej, jak i tych bardziej dekoracyjnych. Jak 
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Begonia Sensy Chocolate ‘Pink’

 poinformował Krzysztof
Matyjaszek, kierownik sprzedaży w firmie DonKwiat, około 50% produkcji kierowane jest
na eksport – przez lata głównie
na Wschód, ale obecnie zakres
zagranicznych odbiorców systematycznie się zwiększa. Na
targach Flormart byliśmy jako
zwiedzający dwa lata temu
i uznaliśmy, że w Padwie warto zaprezentować swoją ofertę
Włochom. Jest to rynek trudny,
bo tutejsi producenci preferują
krajowe produkty, bez względu
na cenę. Jednak po pierwszym
dniu targów zainteresowanie
ofertą DonKwiatu przekroczyło nasze oczekiwania, co tylko
potwierdziło słuszność naszej
decyzji. Docelowo zależy nam
na znalezieniu dystrybutora we
Włoszech – stwierdził K. Matyjaszek, dodając, że zwiedzający
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skupiali się głównie na wysokich doniczkach oraz pojemnikach dedykowanych uprawie borówek. W opracowaniu
tych ostatnich swój udział miał
Krzysztof Botul ze szkółki Złota Jagoda, producent materiału
wyjściowego borówki wysokiej.
Doniczki te mają zwiększoną
liczbę otworów w dnie, co zapobiega zaleganiu wody i wpływa
na stworzenie korzeniom roślin lepszych warunków wodno-powietrznych. Podniesione dno chroni też w pewnym
stopniu korzenie roślin przed
przemarznięciem od gruntu.
Ciekawe są też pojemniki do
produkcji roślin iglastych, które mogą być zagłębiane razem
z roślinami w ziemi. Doniczki
te na całej powierzchni ścianek
mają otwory, przez które cienkie korzenie mogą przerastać

do gleby. Ich obcięcie przy wykopywaniu ma nie sprawiać
kłopotu dzięki sześciokątnemu kształtowi pojemnika. Jego
podniesione dno i liczne otwory
sprawiają, że produkt ten sprawdza też w uprawie tradycyjnej
i zapewnia roślinie dobry dostęp powietrza do korzeni. Premierę w Padwie miały ozdobne osłonki z serii Poppy Single
i Poppy Trio w miłych dla oka,
pastelowych barwach, które
mogą być wykorzystywane do
zawieszenia na ścianie i stworzenia „zielonej” ściany.
Włoska firma Agraria Checci Silvano z Pistoi, zaopatrująca profesjonalnych producentów
roślin m.in. w pojemniki, podłoża, systemy nawadniające, pokazała w Padwie m.in. szeroki
asortyment doniczek szkółkarskich. Do najciekawszych produktów należą pojemniki z serii
Varia i Ercole (ich producentem
jest przedsiębiorstwo Nuova
Pasquini & Bini), zapobiegające
skręcaniu się korzeni. W pierwszym modelu otwory są mniejsze
i wykonane do połowy wysokości pojemnika, którego ścianki
boczne mają nieznacznie karbowaną powierzchnię, natomiast
w tych z serii Ercole boki pojemnika są pofałdowane i mają
podłużne otwory na całej powierzchni. Dorastające do ścianki korzenie, w zetknięciu z powietrzem, przestają rosnąć, co
pobudza inne korzenie do rozwoju i dzięki temu udaje się uzyskać ładną bryłę korzeniową.

Pojemnik do uprawy roślin iglastych z oferty firmy
DonKwiat
fot. I. Sprzączka

Pojemniki z serii Varia, zapobiegające skręcaniu się
korzeni
fot. I. Sprzączka

Świętujące w ubiegłym roku 50-lecie działalności przedsiębiorstwo Holmac z Włoch zaprezentowało na targach Flormart kilka maszyn przydatnych w szkółkach. W Polsce z oferty tej firmy

najbardziej znane są te do wykopywania roślin,
ale w jej portfolio warto też zwrócić uwagę na
inne urządzenia. Jednym z nich jest samojezdna
platforma HBK 4, przydatna podczas zabiegów 
REKL AMA

Selekcjonowany
materiał szkółkarski
na plantacje choinek

Urządzenia
i akcesoria
do uprawy choinek

Jodła kaukaska (Abies nordmanniana)
Świerk kłujacy (Picea pungens)
Świerk serbski (Picea omorika)
Świerk pospolity (Picea abies)

Choinki cięte
i w doniczkach

Jodła kaukaska
Świerk kłujący
Świerk pospolity
Świerk serbski

Thuja ‘Smaragd’
w P-9 i C-2

PW LIMBA Leszek Stachowicz

ul. Chodkiewicza 14d/8, 78-100 Kołobrzeg
tel. 600 900 190, e-mail: info@limba.agro.pl

www.limba.agro.pl
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NOWOŚĆ!
NOWO

Doniczki produkcyjne
Doni
do uprawy
upr
choinek i innych
roślin w gruncie
Dostępne w rozmiarach
Dostę
7,5; 10; 12 i 15 litrów
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Samojezdna platforma HBK 4 z firmy Holmac

 przycinania wysokich okazów w szkółkach. Unosi się ona
2,9 m nad ziemię, a pracownik
może wykonywać cięcie aż do
wysokości ok. 4,7 m. Urządzenie to jest napędzane na cztery
koła (4-cylindrowym silnikiem
Diesla), co zapewnia jego sprawne poruszanie się na każdym terenie. Maksymalna prędkość,
z jaką może się poruszać platforma HBK 4, wynosi 4 km/h.
Promowano też miniładowarkę
HMU 70, dostępną z różnymi,
łatwo wymienialnymi akcesoriami (m.in. chwytakiem, łyżką). Dzięki napędowi na cztery
koła i przegubowi centralnemu maszyna ta ma być bardzo
zwrotna na każdej nawierzchni.
Jak podaje producent, w stosunku do innych tego typu maszyn
model HMU 70 ma zmniejszony
110

fot. I. Sprzączka

promień skrętu, po zmianie kierunku jazdy przyspiesza stopniowo, można przełączyć napęd na tylko jedną oś (aby nie
niszczyć nietrwałej nawierzchni) oraz łatwo zamontować gąsienice zamiast kół (bez montowania specjalnych adapterów).
W Padwie nie zabrakło też
firmy Pazzaglia, oferującej szeroką gamę urządzeń przydatnych w gospodarstwach szkółkarskich. Na targach pokazano
m.in. maszyny do wykopywania roślin z serii FZ, w tym model FZ 110 Plus, za pomocą
którego można uzyskać bryłę korzeniową o średnicy 25–
110 cm. Maszyna ta, o regulowanej szerokości w zakresie
90–114 cm, napędzana jest czterocylindrowym silnikiem Diesel
marki Kubota, o mocy 45 KM.

Nieco szerszy asortyment,
dedykowany zarówno gospodarstwom szkółkarskim, jak
i kwiaciarskim, ma włoski producent maszyn – przedsiębiorstwo Calzavara, które na
targach Flormart zaprezentowało m.in. doniczkarkę, maszynę do podawania ściółki
na powierzchnię podłoża, napełniarkę multiplatów i urządzenie do mieszania podłoża.
Firma ta oferuje trzy modele
doniczkarek, różniące się m.in.
pojemnością zasobnika na podłoże (od 1000 l do 2300 l) oraz
wielkością obsługiwanych pojemników (7–28 cm). Dostępne są też akcesoria uzupełniające, m.in. większe zbiorniki na
podłoże, dodatkowe magazyny
doniczek, taśmociągi. Pokazano też maszynę do napełniania multiplatów R03, która ma
być przydatna do pracy z każdym rodzajem wielodoniczek,
równomiernie wypełniać je
podłożem i być wydajna (według informacji producenta
obsługuje do 9000 multiplatów w ciągu godziny). Jednym
z nowszych urządzeń tej firmy
jest obsypywarka do mulczu
PCM, składająca się z pojemnika na ściółkę, elewatora, zsypu
podającego ściółki na przesuwane pod nim doniczki (mogą
mieć średnicę 8–40 cm) z posadzonymi roślinami. Grubość
ściółki ustawia operator maszyny, a jej nadmiar trafia z powrotem do zbiornika.
Ilona Sprzączka

