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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. 

NIE TYLKO METRY 
KWADRATOWE

Jak poinformował Luca Veronesi,  
dyrektor ds. marketingu cen-
trum wystawowego Fiera di Pa-
dova, gdzie są urządzane targi, 
jubileuszowa edycja tej impre-
zy była pierwszą po zaistniałych 
w czerwcu ub.r. zmianach włas-
ności prywatnej na publiczną 
(obecnie zarządzana jest przez 
Izbę Handlową, Miasto Padwa 
i prowincję). Dlatego, choć 
w każdym aspekcie widać było 
spadki w stosunku do poprzed-
nich wystaw, mając na uwadze 
krótki czas na przygotowania, 
można powiedzieć, że organi-
zatorzy i tak nieźle wywiązali 
się z zadania. Naszym celem jest 
przywrócenie świetności targów 
Flormart, co będzie realizowane 
przez szereg dodatkowych dzia-
łań. To nie będzie tylko wystawa 
roślin, bowiem ich oferta będzie 
jednym z elementów tej koncep-
cji, uzupełniona m.in. o środki 
produkcji i maszyny ogrodnicze, 
wydarzenia dotyczące architek-
tury krajobrazu – w tym kon-
ferencje i warsztaty, i wiele in-
nych – zapewniał L. Veronesi,  
dodając, że czeka ich jeszcze 
dużo pracy, ale założeniem 

103

Targi Flormart 2019 przyciągnęły mniej wystawców i zwiedzających niż 
w poprzednich latach fot. I. Sprzączka 
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Wczesnowiosenne zabiegi 

odchwaszcza
nia rzepaku

Wiosenne odchwaszczanie rzepaku, rozpatrując termin zabiegu, 

rzeczywiście należałoby określać jako wczesnowiosenne. 

W rzepaku, w odróżnieniu od pozostałych ozimin, właściwie tylko 

takie można wykonać.

inż. Adam Paradowski 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy  

Instytut Badawczy w Poznaniu

O
dchwaszczając  

zboża ozime, wcze-

sne zabiegi uza-

sadnia się naj-

częściej szybkim 

zniszczeniem chwastów zi-

mujących, które nie były 

zwalczane lub które nie ule-

gły całkowitemu wyelimino-

waniu. W rzepaku pod tym 

względem jest podobnie. Jed-

nak dodatkowym aspektem 

jest bezpieczeństwo samej 

rośliny. Odchwaszczając 

zboża, jeżeli zachodzi po-

trzeba zabieg można wyko-

nać nawet w fazie w pełni 

rozwiniętego liścia flagowe-

go (BBCH 39). W rzepaku 

praktycznie wszystkie za-

biegi muszą być zakończo-

ne przed fazą wybijania rze-

paku w pęd kwiatostanowy 

(BBCH 31), co również w za-

leceniach określa się jako fazę 

widocznego pierwszego mię-

dzywęźla. Zabiegi wykona-

ne później grożą poważny-

mi uszkodzeniami rzepaku.

 QNajwcześniej

To już jedyne takie zalece-

nie, które pozostało w ochro-

nie. Zabieg wczesnowiosen-

ny można w rzepaku ozimym 

poprzedzić opryskiwaniem 

wykonanym w okresie spo-

czynku zimowego pod wa-

runkiem, że na polu nie ma 

okrywy śnieżnej. Do tego 

typu rozwiązania zaleca-

ny jest propyzamid i to nie 

w tej najbardziej popular-

nej formie, jaką stanowi od 

dawna znany Kerb 50 WP 

czy jego nowsza forma użyt-

kowa Kerb 400 SC. Do tego 

typu ochrony zalecane są 

wyłącznie preparaty Barc-

lay Propyz SC, PPZ-400 SC, 

Prince 400  SC, Propyza- 

flash SC i Turbopropyz SC. 

Skutecznie niszczy się nimi: 

bodziszki, gwiazdnicę po-

spolitą, jasnotę purpurową, 

przetacznik bluszczykowy 

i wiele jednorocznych ga-

tunków jednoliściennych 

Czytaj
 str. 4

Jaki makro- a jak
i mikroelement  

na pozimowy start 
w zbożach

Zanim przystąpimy do opracowania zabiegów agrotechnicznych 

wczesną wiosną w zbożach ozimych, zacząć powinniśmy od 

oceny plantacji. Lustracja wykonana przed ruszeniem wegetacji 

pozwoli ocenić przezimowanie roślin i ich fazę wzrostu. Na 

podstawie tych danych możemy prawidłowo ustalić startowe 

nawożenia makro- i mikroelementami.

dr hab. Alicja Sułek 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 Q Nawożenie startowe azotem

W
zbożach ozi-

mych bar-

dzo ważna 

jest pierw-

sza dawka 

azotu (N), która powin-

na być zastosowana w mo-

mencie ruszenia wegetacji. 

Zboża ozime zasiane w ter-

minie optymalnym osiągnę-

ły fazę krzewienia, podczas 

której definiuje się potencjał 

plonotwórczy zbóż: ustala 

się obsada źdźbeł kłosono-

śnych na metrze kwadrato-

wym oraz liczba ziarniaków 

w zawiązku kłosa. Celem 

pierwszej dawki jest pokry-

cie potrzeb łanu w okresie 

intensywnego wzrostu czyli 

do fazy strzelania w źdźbło, 

stadium 1. lub 2. kolanka 

(BBCH 31 lub 32). Wielkość 

pierwszej dawki w trzydaw-

kowym systemie nawoże-

nia pszenicy ozimej powin-

na wynieść 50% całkowitego 

zapotrzebowania roślin na 

azot w produkcji ziarna kon-

sumpcyjnego. W dwudaw-

kowym systemie, pierwsza 

dawka powinna stanowić 

około 2/3 (60–70%) całko-

witej dawki azotu. Analo-

gicznie należy postępować 

w przypadku zbóż paszo-

wych (jęczmień, pszenżyto, 

Czytaj
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Siatka do pras 
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SIEWNIKI PUNKTOWE 

BURAK • KUKURYDZA • RZEPAK

www.gaspardo.pl

Tel. 56 650 60 51 

Ustabilizowaliśmy i uregulowaliśmy rynki rolne

O podsumowanie, na półmetku kadencji, dotychczasowych 

dokonań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

o zaprezentowanie planów do zrealizowania w kolejnych latach 

poprosiliśmy ministra rolnictwa – Krzysztofa Jurgiela (fot.). 

P
anie ministrze, za 

nami rok 2017 a za-

razem połowa ka-

dencji. Jak Pan pod-

sumuje ten czas?

Krzysztof Jurgiel: Reali-

zacja zobowiązań. Konse- 

kwentnie wypełnialiśmy 

nasze wyborcze zobowią-

zania, które zaraz po obję-

ciu urzędu zostały, po bar-

dzo szerokich konsultacjach, 

ujęte w Programie działań 

MRiRW na lata 2015–2019. 

Udało nam się wypracować 

dobrą formułę środowisko-

wych konsultacji. Powoła-

łem Radę Dialogu Społecz-

nego w Rolnictwie, do której 

przystąpiły prawie wszystkie 

organizacje rolnicze. Spoty-

kamy się przynajmniej raz na 

kwartał. Wspólnie wypraco-

wujemy wnioski, razem two-

rzymy prawo.

Podsumujmy, co dotych-

czas zostało zrealizowane? 

K.J.: Przede wszystkim 

ustabilizowaliśmy i uregu-

lowaliśmy rynki rolne. Mamy 

Program rozwoju głównych 

rynków w  Polsce na lata 

2016–2020. Uporządkowa-

liśmy też kwestie związa-

ne z obrotem ziemią rolną. 

Skończył się problem tzw. 

słupów, a ceny ziemi zosta-

ły ustabilizowane. Rolnicy 

długo na to czekali. Opraco-

waliśmy szereg programów 

i ustaw. Wprowadziliśmy pa-

kiet ustaw wzmacniających 

pozycję rolnika w łańcuchu 

żywnościowym. Na mój 

wniosek rząd, m.in. wpro-

wadził minimalne emerytu-

ry i renty dla ponad 350 tys. 

rolników. Opłacamy składki 

ubezpieczeniowe dla dzieci 
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Alternatywne metody 

ochrony roślin  wciąż 

mało efektywne
Gerard Poldervaart, redakcja „European Fruitgrowers Magazine”

R
edukcja pozostałości sub-

stancji aktywnych środków 

ochrony roślin (ś.o.r.) w owo-

cach jest jednym z najważ-

niejszych wyzwań dla całej branży 

sadowniczej. Jest to istotny temat 

badań prowadzonych w ramach eu-

ropejskiego projektu EUFRUIT. To 

także platforma wymiany doświad-

czeń między naukowcami. Podczas 

ostatniej edycji targów Interpoma we 

Włoszech Franziska Zavagli, badacz-

ka z francuskiego CTIFL, przedstawi-

ła dotychczasowe wyniki badań nad 

obniżaniem pozostałości fungicydów 

i insektycydów w owocach. 

Kontrolowanie infekcji 

pierwotnych

Każdy sadownik zdaje sobie sprawę, 

jak kluczowe jest zwalczenie Ventu-

ria inaequalis – sprawcy parcha ja-

błoni – we właściwym momencie, 

aby nie doszło do infekcji. Inaczej 

nie tylko w tym, lecz także w na-

stępnym sezonie trzeba będzie pro-

wadzić ochronę przed tą chorobą 

z jeszcze większą intensywnością.  

Owocówka jabłkóweczka  

znów problemem w wielu sadach

Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Już kilkanaście lat temu na jednej z konferencji poświęconych ochro-

nie roślin w Skierniewicach, w ówczesnym Instytucie Sadownictwa 

i Kwiaciarstwa, omawiając prognozowane zmiany klimatu, zwraca-

łem uwagę na przewidywany w związku z tym wzrost zagrożeń ze 

strony różnych szkodników. Wśród wielu wymienianych przeze mnie ga-

tunków wskazywałem również na owocówkę jabłkóweczkę, która należy 

do bardziej stałych elementów zespołu zwójkówek sadów jabłoniowych 

i w mniejszym stopniu gruszowych. 

Zmiany w sadach, zmiany 

w liczebności szkodnika

Owocówka jabłkóweczka to szkod-

nik, z którym mieliśmy i mamy do 

czynienia co roku. W przeszłości był 

to jeden z najgroźniejszych szkod-

ników sadów jabłoniowych, szcze-

gólnie starych, z wysokopiennymi 

drzewami o spękanej i łuszczącej 

się korze pni, w której zakamar-

kach larwy owocówki znajdowały 

doskonałe miejsce do przezimowa-

nia. Jednak po zimie 1978/1979, 

kiedy to wymarzła większość jabło-

ni, nastąpiła przebudowa struktury 

polskich sadów. W miejsce starych 

wysokopiennych drzew posadzo-

no nowe odmiany na podkładkach 

skarlających, które miały znacznie 

gładszy pień. Miało to niewątpliwy 

wpływ na znaczne zmniejszenie się 

populacji owocówki jabłkóweczki. 

W niektórych nowo zakładanych 

sadach liczebność tego szkodnika 

spadła do tak niskiego poziomu, że 

nie było potrzeby wykonywania za-

biegów zwalczających nawet przez 

dwa lub trzy sezony. W rekordowych 

przypadkach zabiegów takich nie 

wykonywano nawet przez pięć ko-

lejnych sezonów. Niestety, przyroda 

nie lubi próżni i w miarę upływu cza-

su sytuacja zaczęła się zmieniać. 
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W Sadzie 

Doświadczalnym 

w Wilanowie (cz. I)

Monika Korzeniowska, redakcja „MPS SAD”

W pierwszą niedzielę września ub.r. odbył się XXIII Dzień Otwarty 

Sadu Doświadczalnego w Wilanowie. Podczas spotkania sa-

downicy mogli zapoznać się z wynikami prowadzonych tam 

doświadczeń, a także ofertą wielu firm związanych z sadowni-

ctwem. Poniżej kilka z prezentowanych rozwiązań i obserwacji.

Odmiana z potencjałem

W sadzie doświadczalnym SGGW 

znajduje się m.in. 7-letnia kwatera 

gruszy odmiany ‘Sobieski’ na pod-

kładce ‘Pigwa S1’. Odmiana ta zo-

stała wyhodowana przez dr. hab. 

Emiliana Piterę (fot. 1 na str. 6). 

Prawdopodobnie w tym roku będzie 

już zarejestrowana przez COBORU 

oraz wpisana do księgi ochrony wy-

łącznego prawa. Jej właścicielem 

będzie SGGW. Odmiana ‘Sobieski’ 

to siewka ‘Konferencji’. Owocuje co-

rocznie i obficie. Wcześnie wcho-

dzi w okres plonowania. Owoce są 

duże i bardzo duże, mają błyszczą-

cą skórkę z lekkim ordzawieniem 

(fot. 2). Ich dojrzałość zbiorcza 

przypada kilka dni przed ‘Konfe-

rencją’. W ub.r. na prezentowanej 

kwaterze zawiązki nie zostały prze-

rzedzone ze względu na wiosenne 

przymrozki. Po ich wystąpieniu wy-

dawało się, że wiele z nich opad-

nie, ponieważ słupki kwiatów były 

uszkodzone. Jednak większość się 

zregenerowała (stosowano prepara-

ty zawierające gibereliny), w związ-

ku z czym na niektórych drzewach 

znajdowało się nawet zbyt dużo  

owoców.

Teraz czytaj też online
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FOT. 1. Efekt kontroli owoców na obecność gąsienic owocówki  

– w niektórych sadach na przełomie sierpnia i września notowano 

po około 40%, a w niektórych kwaterach po 70% uszkodzonych 

owoców

FOT. 1. Ograniczenie ilości askospor sprawcy parcha jabłoni 

zmniejsza siłę infekcji, a w konsekwencji liczbę zabiegów 

fungicydami

PRENUMERATA
Cennik prenumeraty

od stycznia 2020 r.

cały rok półrocze kwartał
PAKIET: Cena podstawowa 110,00 55,00 –

Klub 100,00 — —

Oferta dla uczniów 80,00 — —

Cena podstawowa 75,00 35,00 —

Klub 70,00 — —

Oferta dla uczniów 55,00 — —

Cena podstawowa 156,00 78,00 39,00

Klub 140,00 — —

Oferta dla uczniów 110,00 — —

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 100,00 50,00 –

Klub 90,00 — —

Oferta dla uczniów 62,00 — —

Cena podstawowa 156,00 78,00 39,00

Klub 140,00 — —

Oferta dla uczniów 110,00 — —
PAKIET PREMIUM:

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 200,00 100,00 50,00

Klub 180,00 — —

Oferta dla uczniów 140,00 — —
PAKIET PREMIUM:

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 220,00 110,00 55,00

Klub 200,00 — —

Oferta dla uczniów 154,00 — —
PAKIET PREMIUM:

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 240,00 120,00 60,00

Klub 215,00

Oferta dla uczniów 168,00 — —

powiększone o tematykę  
kwiaciarską

Cena podstawowa 150,00 75,00 —

Klub 135,00 — —

Oferta dla uczniów 105,00 — —

egzemplarz  
bezpłatny

25,00
cena obejmuje tylko  

koszty wysyłki (6 nr w roku)

 

egzemplarz  
bezpłatny

49,00
cena obejmuje tylko  

koszty wysyłki
Wersja NE 571,00 12 numerów

Wersja DE 571,00 12 numerów

Wersja EN 659,00 12 numerów
Podane w naszej ofercie ceny dotyczą zamówień opłaconych do końca 2020 r.

JAK ZAMAWIAĆ NASZE CZASOPISMA I WYDAWNICTWA

PRZEKAZEM BANKOWYM/POCZTOWYM  
nr konta: 65 1240 4722 1111 0010 2729 5729

PRZEZ INTERNET – złoż zamówienie na formularzu  
zamieszczonym na naszej stronie www.plantpress.pl 

TELEFONICZNIE, FAKSEM  
12 636 18 51, 12 638 28 64(65), 12 622 57 62 

MEJLOWO  
dystrybucja@plantpress.pl  
 

 

www.plantpress.pl



jest, aby wystawcom „sprze-
dawać możliwości, a nie tylko 
metry kwadratowe”. 

Międzynarodowy charakter 
targów był bardziej odczuwalny 
w przekroju zwiedzających niż 
wystawców – ci ostatni reprezen-
towali w znakomitej większości 
kraj gospodarza, a w sumie było 
ich 300 – mniej niż podczas po-
przednich edycji, wpływ na to 
mogła mieć jednak niekorzystna 
pogoda we Włoszech na począt-
ku sezonu, która wywołała duże 
problemy w produkcji ogrodni-
czej. Stąd część firm zdecydowa-
ła się nie brać udziału w targach. 
Według organizatorów Flormart 
odwiedziło w ub.r. ok. 6000 osób 
z 52 krajów (trzeba jednak do-
dać, że gros z nich pochodzi-
ło z państw będących ważnymi 
odbiorcami roślin wyproduko-
wanych we Włoszech, m.in. z Tu-
nezji, Maroka, Omanu, Jordanii, 
Grecji, Kostaryki). Materiał ro-
ślinny prezentowało 90% wy-
stawców – najbardziej widoczne 
były drzewka owocowe (w tym 
leszczyny), szkółkarski materiał 
ozdobny, zioła, wiekowe drze-
wa oliwne, miniaturowe drzew-
ka cytrusowe i inne okazy roślin 
charakterystyczne dla krajobra-
zu śródziemnomorskiego. Poka-
zano natomiast niewielki asor-
tyment kwiaciarski – w Padwie 
można było zobaczyć m.in. ofer-
tę firmy Grupa Paddano, nato-
miast zabrakło na tych targach 
m.in. wieloletnich wystawców  
– firm Andreas Psenner czy 
Planta. Asortyment roślinny 

ROZMAITOŚCI

104

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

Z OFERTY SZKÓŁEK

Firm oferujących materiał szkółkarski było naj-
więcej, oferowały one zarówno gatunki ozdobne, 
jak i sadownicze. Szkoda tylko, że w wielu wło-
skich gospodarstwach, zwłaszcza tych mniejszych, 
tak słabo wygląda komunikacja z angielskojęzycz-
nymi klientami.

Szkółka Guagno z Włoch funkcjonuje na 
rynku od 1982 r. i od początku specjalizuje się 
w produkcji roślin ozdobnych. Obecnie dzia-
ła w dwóch lokalizacjach: w Santa Giustina in 
Cole i w Comacchio. W pierwszej, która jest „ser-
cem” gospodarstwa, na powierzchni ok. 20 ha  
produkuje się materiał do zalesień oraz siewki wy-
korzystywane 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 (na-
wet 40-letnich), m.in. glicynii chińskiej (Wisteria 
sinensis), grabu pospolitego (Carpinus betulus), 
wiśni piłkowanej (Prunus serrulata) czy tama-
ryszku pięciopręcikowego (Tamarix pentandra). 

Widoczną grupą roślin na wystawie w Padwie 
były róże, które często są uprawą towarzyszą-
cą produkcji drzewek owocowych. Specjalizację 
taką obrało niewielkie, rodzinne gospodarstwo 
Ferrareso z Włoch, które na targach Flormart 
zaprezentowało ofertę dla centrów ogrodniczych 

i supermarketów. Po kilku latach nieobecności na 
padewskie targi powróciła największa w Grecji 
szkółka róż Avramis. W jej asortymencie moż-
na znaleźć około 300 odmian róż, zarówno z naj-
nowszej oferty największych firm hodowlanych 
(Rosen Tantau, W. Kordes’ Söhne, Poulsen Ro-
ser 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 ozdob-
nych, w których produkcji specjalizuje się np. szkół-
ka Nord z Włoch. Uwagę na jej ekspozycji przyku-
wała odmiana ‘Re TivaNo’® derenia kousa (Cornus 
kousa) o biało obrzeżonych liściach (jesienią  
– różowo obrzeżonych), wzniesionym pokroju 
i białych kwiatach, oraz bardzo atrakcyjna odmia-
na Lavender LacePBR lagerstremii indyjskiej (Lager-
stroemia indica) o ciemnych, brązowych liściach, 
na których tle wyraźnie odznaczają się kontra-
stujące duże, różowe kwiaty zebrane w szczyto-
we kwiatostany. 
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Ciekawy sposób sprzeda-
ży krzewów ozdobnych po-
kazała f irma Globe Plan-
ter – oferuje ona wybrane 
odmiany (m.in. trzmieli-
ny – Euonymus sp.) w bar-
wnych doniczkach z uchwytem 

i dużymi etykietami, na których 
– poza informacjami o roślinie  
– umieszczono propozycję 
trzech innych taksonów (z na-
zwami i zdjęciami), które do-
brze będą wyglądać w kompo-
zycji z nabywanym okazem. 

Jednym z zagranicznych wy-
stawców w Padwie była francu-
ska firma Minier. W jej boga-
tej ofercie krzewów ozdobnych 
można wypatrzyć liczne cieka-
we kreacje. Moją uwagę zwró-
ciła grupa Angelia® róży po-
marszczonej (Rosa rugosa). 
Reprezentują ją cztery odmia-
ny, których wspólnymi cecha-
mi są zwarty pokrój roślin (po 
10 latach uprawy osiągają wy-
sokość do 1,5 m), obfite i długie 
kwitnienie oraz liczne, okazałe 
hypancja. Kwiaty są lekko pach-
nące 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 (‘Min-
rugo4v’ cov) i Angelia® Pink 
(‘Minrugo2w’ cov). 

REPREZENTACJA 
KWIACIARSKA

Niewielu wystawców repre-
zentowało na targach w Pa-
dwie branżę kwiaciarską. Nie 
zabrakło jednak jednego z naj-
ważniejszych dostawców mate-
riału wyjściowego i hodowcy 
roślin balkonowo-rabatowych 
– firmy Gruppo Padana. W jej 
dorobku hodowlanym wyróż-
niają się m.in. pierwiosnki bez-
łodygowe (Primula vulgaris,  
syn. P. acaulis) z grupy Pri-
mabella, pelargonia rabato-
wa (Pelargonium x hortorum,  
syn. P. zonale) Village o zwartym 
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Etykiety z podpowiedzią, w towarzystwie jakich roślin będzie dobrze wyglądał 
kupowany okaz fot. I. Sprzączka
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pokroju roślin i wczesnym kwit-
nieniu, przydatna do produkcji 
w większym zagęszczeniu, pe-
largonia bluszczolistna (P. x he-
deraefolium, 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 gru-
py Sansone, które wyróżnia-
ją półwzniesiony pokrój, śred-
nia siła wzrostu, mocna budowa 
i wytrzymałość na niesprzyjają-
ce warunki atmosferyczne. Po-
kazano też odmiany mieszań-
cowej begonii z grupy Sensy, 
charakteryzujące się wczesnym 
kwitnieniem dużymi i trwały-
mi kwiatami oraz zwartym po-
krojem. Nowością jest odmiana 
Sensy ‘Coral Flame’ o koralo-
wych kwiatach i jasnozielonych 
liściach. Większą wersją krea-
cji z tej grupy jest Sensy XL. Re-
prezentujące ją odmiany kwitną 
później, niż ich mniejsze „sio-
stry”, silniej rosną i bardzo in-
tensywnie się krzewią. Premierę 
w Padwie miała odmiana Sen-
sy XL ‘Pink’ o różowych kwia-
tach na tle jasnozielonych liści. 
Atrakcyjnie prezentowała się też 
nowa begonia Sensy Chocolate 
‘Pink’, u której różowe kwiaty 
kontrastowały z ciemnobrązo-
wymi liśćmi. 

W Padwie swoją ofertę zapre-
zentowała też firma Floramia-
ta, jeden z największych w tym 
kraju producentów roślin wyko-
rzystywanych do dekorowania 

wnętrz. W jej asortymencie znaj-
duje się ponad 300 taksonów, 
m.in. z rodzajów Spathiphyllum, 
Ficus, Codieum, Anthurium, 
Dieffenbachia, Schefflera i Pha-
laenopsis. Materiał wyjściowy 
pozyskiwany jest z własnego la-
boratorium kultur tkankowych. 
Poza produkcją firma zajmuje się 
też hodowlą własnych odmian. 
Rośliny uprawia się w szklar-
niach o łącznej powierzchni  
18 ha i w tunelach foliowych 
zajmujących w sumie ok. 5 ha. 
W gospodarstwie tym przykłada 
się dużą wagę do zrównoważo-
nej produkcji i wciąż poszukuje 
metod uprawy o możliwie naj-
mniejszym wpływie na środo-
wisko. Rośliny „domowe” pełnią 
nie tylko funkcję dekoracyjną. 
Powinny stać się nieodłącznym 
i nieodzownym elementem zdro-
wego budynku, formą najsku-
teczniejszego leczenia mającego 
na celu poprawę zdrowia psy-

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

CO NIECO O ŚRODKACH 
PRODUKCJI 
I MASZYNACH
Choć wystawcy oferujący ten 
asortyment stanowili zdecydo-
waną mniejszość, pokazali dużo 
ciekawych produktów. Jedyny 
polski akcent na targach w Pa-
dwie zapewniło przedsiębior-
stwo DonKwiat z Urzędowa  
k. Lublina. Ta rodzinna fir-
ma stała się jednym z naj-
większych na naszym rynku 
producentów doniczek, któ-
rych rocznie wytwarza ponad  
80 mln szt. W portfolio tego 
producenta można znaleźć oko-
ło 100 różnych modeli pojem-
ników, zarówno do produkcji 
profesjonalnej, jak i tych bar-
dziej dekoracyjnych. Jak 
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poinformował Krzysztof 
Matyjaszek, kierownik sprze-
daży w firmie DonKwiat, oko-
ło 50% produkcji kierowane jest 
na eksport – przez lata głównie 
na Wschód, ale obecnie zakres 
zagranicznych odbiorców sy-
stematycznie się zwiększa. Na 
targach Flormart byliśmy jako 
zwiedzający dwa lata temu 
i uznaliśmy, że w Padwie war-
to 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 przekroczy-
ło nasze oczekiwania, co tylko 
potwierdziło słuszność naszej 
decyzji. Docelowo zależy nam 
na znalezieniu dystrybutora we 
Włoszech – stwierdził K. Maty-
jaszek, dodając, że zwiedzający 

skupiali się głównie na wyso-
kich doniczkach oraz pojem-
nikach dedykowanych upra-
wie borówek. W opracowaniu 
tych ostatnich swój udział miał 
Krzysztof Botul ze szkółki Zło-
ta Jagoda, producent materiału 
wyjściowego borówki wysokiej. 
Doniczki te mają zwiększoną 
liczbę otworów w dnie, co zapo-
biega zaleganiu wody i wpływa 
na stworzenie korzeniom roś-
lin lepszych warunków wod-
no-powietrznych. Podniesio-
ne dno chroni też w pewnym 
stopniu korzenie roślin przed 
przemarznięciem od gruntu. 
Ciekawe są też pojemniki do 
produkcji roślin iglastych, któ-
re mogą być zagłębiane razem 
z roślinami w ziemi. Doniczki 
te na całej powierzchni ścianek 
mają otwory, przez które cien-
kie korzenie mogą przerastać 

do gleby. Ich obcięcie przy wy-
kopywaniu ma nie sprawiać 
kłopotu dzięki sześciokątne-
mu kształtowi pojemnika. Jego 
podniesione dno i liczne otwory 
sprawiają, że produkt ten spraw-
dza też w uprawie tradycyjnej 
i zapewnia roślinie dobry do-
stęp powietrza do korzeni. Pre-
mierę w Padwie miały ozdob-
ne osłonki z serii Poppy Single 
i Poppy Trio w miłych dla oka, 
pastelowych barwach, które 
mogą być wykorzystywane do 
zawieszenia na ścianie i stwo-
rzenia „zielonej” ściany. 

Włoska firma Agraria Chec-
ci Silvano z Pistoi, zaopatrują-
ca profesjonalnych producentów 
roślin m.in. w pojemniki, podło-
ża, systemy nawadniające, po-
kazała w Padwie m.in. szeroki 
asortyment doniczek szkółkar-
skich. Do najciekawszych pro-
duktów należą pojemniki z serii 
Varia i Ercole (ich producentem 
jest przedsiębiorstwo Nuova 
Pasquini & Bini), zapobiegające 
skręcaniu się korzeni. W pierw-
szym modelu otwory są mniejsze 
i wykonane do połowy wysoko-
ści pojemnika, którego ścianki 
boczne mają nieznacznie karbo-
waną powierzchnię, natomiast 
w tych z serii Ercole boki po-
jemnika są pofałdowane i mają 
podłużne otwory na całej po-
wierzchni. Dorastające do ścian-
ki korzenie, w zetknięciu z po-
wietrzem, przestają rosnąć, co 
pobudza inne korzenie do roz-
woju i dzięki temu udaje się uzy-
skać ładną bryłę korzeniową. 
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Świętujące w ubiegłym roku 50-lecie działalno-
ści przedsiębiorstwo Holmac z Włoch zaprezen-
towało na targach Flormart kilka maszyn przy-
datnych 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 
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Pojemnik do uprawy roślin iglastych z oferty firmy 
DonKwiat fot. I. Sprzączka

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



PW LIMBA Leszek Stachowicz
ul. Chodkiewicza 14d/8, 78-100 Kołobrzeg
tel. 600 900 190, e-mail: info@limba.agro.pl
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Jodła kaukaska
Świerk kłujący
Świerk pospolity
Świerk serbski

Selekcjonowany 
materiał szkółkarski
na plantacje choinek

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

Choinki cięte 
i w doniczkach

Thuja ‘Smaragd’ 
w P-9 i C-2

Urządzenia 
i akcesoria 

do uprawy choinek

NOWOŚĆ!
Doniczki produkcyjne
do uprawy choinek i innych 
roślin w gruncie
Dostępne w rozmiarach 
7,5; 10; 12 i 15 litrów

NOWO
Doni
do upr
roślin
Dostę
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przycinania wysokich oka-
zów w szkółkach. Unosi się ona 
2,9 m nad ziemię, a pracownik 
może wykonywać cięcie aż do 
wysokości ok. 4,7 m. Urządze-
nie to jest napędzane na cztery 
koła (4-cylindrowym silnikiem 
Diesla), co zapewnia jego spraw-
ne poruszanie się na każdym te-
renie. Maksymalna prędkość, 
z jaką może się poruszać plat-
forma HBK 4, wynosi 4 km/h. 
Promowano też miniładowarkę 
HMU 70, dostępną z różnymi, 
łatwo wymienialnymi akceso-
riami (m.in. chwytakiem, łyż-
ką). Dzięki napędowi na cztery 
koła i przegubowi centralne-
mu maszyna ta ma być bardzo 
zwrotna na każdej nawierzchni. 
Jak podaje producent, w stosun-
ku do innych tego typu maszyn 
model HMU 70 ma zmniejszony 

promień skrętu, po zmianie kie-
runku jazdy przyspiesza stop-
niowo, można przełączyć na-
pęd na tylko jedną oś (aby nie 
niszczyć nietrwałej nawierzch-
ni) oraz łatwo zamontować gą-
sienice zamiast kół (bez monto-
wania specjalnych adapterów). 

W Padwie nie zabrakło też 
firmy Pazzaglia, oferującej sze-
roką gamę urządzeń przydat-
nych w gospodarstwach szkół-
karskich. Na targach pokazano 
m.in. maszyny do wykopywa-
nia roślin z serii FZ, w tym mo-
del FZ 110 Plus, za pomocą  
którego można uzyskać bry-
łę korzeniową o średnicy 25– 
110 cm. Maszyna ta, o regu-
lowanej szerokości w zakresie  
90–114 cm, napędzana jest czte-
rocylindrowym silnikiem Diesel 
marki Kubota, o mocy 45 KM. 

Nieco szerszy asortyment, 
dedykowany zarówno gospo-
darstwom szkółkarskim, jak 
i kwiaciarskim, ma włoski pro-
ducent maszyn – przedsię-
biorstwo Calzavara, które na 
targach Flormart zaprezento-
wało m.in. doniczkarkę, ma-
szynę do podawania ściółki 
na powierzchnię podłoża, na-
pełniarkę multiplatów i urzą-
dzenie do mieszania podłoża. 
Firma ta oferuje trzy modele 
doniczkarek, różniące się m.in. 
pojemnością zasobnika na pod-
łoże (od 1000 l do 2300 l) oraz 
wielkością obsługiwanych po-
jemników (7–28 cm). Dostęp-
ne są też akcesoria uzupełnia-
jące, m.in. większe zbiorniki na 
podłoże, dodatkowe magazyny 
doniczek, taśmociągi. Pokaza-
no też maszynę do napełnia-
nia multiplatów R03, która ma  
być przydatna do pracy z każ-
dym rodzajem wielodoniczek, 
równomiernie wypełniać je 
podłożem i być wydajna (we-
dług informacji producenta 
obsługuje do 9000 multipla-
tów w ciągu godziny). Jednym 
z nowszych urządzeń tej firmy 
jest obsypywarka do mulczu 
PCM, składająca się z pojemni-
ka na ściółkę, elewatora, zsypu 
podającego ściółki na przesu-
wane pod nim doniczki (mogą 
mieć średnicę 8–40 cm) z po-
sadzonymi roślinami. Grubość 
ściółki ustawia operator maszy-
ny, a jej nadmiar trafia z powro-
tem do zbiornika. 
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Samojezdna platforma HBK 4 z firmy Holmac fot. I. Sprzączka




