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SZKÓŁKARZE  
w natarciu
Sytuacja na polskim rynku szkółkarskim jest bardzo dobra. 
W krajach Europy Zachodniej panuje nadpodaż roślin, na czym 
korzystają nasze szkółki, oferujące materiał zdrowy, odporny na 
warunki klimatyczne i choroby

Tekst: Konrad Urbański

Polscy szkółkarze nie 
mają powodów do nie-
zadowolenia i wstydu. 

Rodzime szkółkarstwo inten-
sywnie się rozwija, odmia-

ny roślin słyną na zachodzie 
i wschodzie Europy ze swo-
jej odporności na warunki 
klimatyczne. Rosnące zain-
teresowanie nimi powoduje 
także ich wyjątkowość – nasi 
producenci chętnie wpro-

wadzają na rynek nietypo-
we i niebanalne odmiany. – 
Szkółkarstwo charakteryzuje 
się tym, że jest w dużej mie-
rze kształtowane przez klien-
ta. Polacy skorzystali na re-
gresie na rynku holenderskim 
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oraz innych rynkach Europy 
Zachodniej. Rodzime szkółki 
bardzo się rozwinęły, zarów-
no pod względem produkto-
wym, proponując nietypowe 
odmiany, jak i technologicz-
nym, co pozwala wysunąć 
bardzo dobre prognozy na 
kolejny sezon – mówi Krzysz-
tof Wędrowski, właściciel 
Szkółki Pnączy Wędrowski. 
Warto dodać, że szkółkarze 
raczej nie mieli dobrych pro-
gnoz na poprzedni sezon, 
jednak rzeczywistość – pogo-
da oraz klienci – pozytywnie 
zaskoczyła. – Miniony sezon 
oceniam bardzo dobrze. Miłą 
niespodzianką był dla nas 
sezon jesienny, który od kil-

ku lat był niemalże martwy, 
a w poprzednim roku sprze-
daż jesienna była naprawdę 
zadowalająca. Analizując 
pakiet zamówień, które do 
nas wpłynęły, sądzę, że rok 
2017 będzie porównywalny 
z rokiem 2016 – komentuje 
Agnieszka Pelczar-Kałuziń-
ska, właścicielka Szkółki Pol-
skie Korzenie A&M Kałuziń-
scy. Optymistyczną zmianą 
dla szkółkarzy jest także roz-
ciągnięcie okresu sprzedaży 
na jesień, kiedy, przynajmniej 
teoretycznie, pogoda ulega 
pogorszeniu i z reguły nie 
sadzi się zbyt wielu roślin. – 
Pozytywnie zaskoczyła sprze-
daż jesienna, w tym duże 

komercyjne projekty. Dla 
naszej szkółki to już kolejny 
rok, kiedy jesień pod wzglę-
dem sprzedaży jest równie 
dobra jak wiosna. Świadczy 
to przede wszystkim o tym, 
że rośnie świadomość kon-
sumenta, a działania podej-
mowane m.in. przez pol-
skich producentów roślin 
ozdobnych mające na celu 
popularyzowanie nasadzeń 
jesiennych nie idą na marne 
– mówi Anita Piątkowska-
-Krzewicka, przedstawiciel-
ka Szkółki Drzew i Krzewów 
Karol J. Piątkowski. Jest ona 
także dobrej myśli jeśli cho-
dzi o przyszły sezon. – Coraz 
wyższa jakość polskiego ma-

R E K L A M A

►
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NOWE RYNKI

Ostatni sezon był bar-
dzo dobry, biorąc pod 

uwagę nieprzewidywal-
ność i zimy na przełomie 
2015 i 2016 roku. Szkółki 
utrzymały lub poprawiły 

jakość produkowanego 
materiału, nowe rynki zby-
tu otworzyły się na polskie 
rośliny. Powstało bardzo 
wiele nowych szkółek, a te 
starsze znacząco poszerzy-
ły asortyment – na przykład 
niektóre szkółki, dotych-
czas zajmujące się pro-
dukcją roślin ozdobnych, 
wprowadziły do oferty 
drzewa i krzewy owocowe. 
Perspektywy są optymi-
styczne, polskie szkółkar-
stwo idzie do przodu! 

MARCIN WYKA

WŁAŚCICIEL

GOSPODARSTWA OGRODNICZEGO KUSIBAB-WYKA

teriału roślinnego pozwala 
również optymistycznie pa-
trzeć na plany eksportowe 
polskich szkółkarzy. Wszyst-
ko wskazuje na to, że rok 
2017 będzie lepszy od 2016. 
Już dzisiaj w naszej szkółce 
liczba zamówień jest większa 
o około 15% w stosunku do 
tego samego okresu w roku 
ubiegłym – dodaje. 

Na Wschód i Zachód?

Od lat znaczna część polskie-
go materiału szkółkarskiego 
kierowana jest na eksport. 
Wschód przestaje być jednak 
głównym kierunkiem zbytu 
– na jakie kraje szkółkarze 
kierują swoją uwagę?
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Sprzedaż roślin na Wschód 
10-15 lat temu, szczegól-
nie do Rosji, była bardzo 
opłacalna. Obecnie jednak 
sytuacja uległa zmianie. Ro-
syjskie szkółkarstwo bardzo 
się rozwinęło, również kon-
flikt ukraiński niekorzystnie 
wpłynął na polski eksport. 
Rodzimi szkółkarze poszu-
kują nowych rynków zbytu, 
często uważanych za mało 
opłacalne. – Rośnie zaintere-
sowanie polskimi roślinami 

w krajach bałtyckich. Litwi-
ni, Estończycy i Łotysze cenią 
nasze rośliny ze względu na 
ich odporność na tamtej-
sze warunki – mówi Marek 
Majewski, właściciel Szkół-
ki Roślin Wrzosowatych 
Majewscy. Trochę inaczej 
wygląda sytuacja w mate-
riale owocowym. – Roślin 
owocowych eksportujemy 
stosunkowo mało, chociaż 
coraz więcej. Ukraina jest 
głównym – na Wschodzie – 

odbiorcą naszego materia-
łu owocowego, na dalszych 
miejscach są Rosja i Białoruś. 
Bardzo chłonnym rynkiem są 
kraje bałkańskie, kraje byłej 
Jugosławii, i to tam sprze-
dajemy bardzo dużą część 
naszej produkcji – komen-
tuje Marcin Wyka, właściciel 
Gospodarstwa Ogrodnicze-
go Kusibab-Wyka. Dużą po-
pularnością wśród polskich 
szkółkarzy cieszą się także 
rynki Szwecji, Danii, Norwe-
gii i Finlandii, gdzie, podob-
nie jak w krajach bałtyckich, 
rodzime rośliny są cenione 
za mrozoodporność. Młody 
materiał ozdobny znajduje 
swoich odbiorców w Euro-
pie Zachodniej, a Portuga-
lia i Hiszpania to doskonałe 
rynki dla drzew i krzewów 
owocowych. Warto podkre-
ślić, że nabywcom zagranicz-
nym, poza licznymi zaletami, 
zwyczajnie opłaca się kupo-
wać polskie rośliny ze wzglę-
du na cenę. – Perspektywy 
dla polskiego eksportu nie 
są najgorsze. Złotówka jest 

Polscy szkółkarze nie mają powodów 
do niezadowolenia i wstydu. Rodzime 
szkółkarstwo intensywnie się rozwija, 
odmiany roślin słyną na zachodzie 

i wschodzie Europy ze swojej 
odporności na warunki klimatyczne. 

Rosnące zainteresowanie nimi 
powoduje także ich wyjątkowość
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stosunkowo słaba, co para-
doksalnie jest zaletą, ponie-
waż na tle euro nasze ceny 
są atrakcyjne – mówi Jakub 
Kurowski, właściciel Szkółki 
Kurowscy. 

Co dalej?
Poprzedni sezon podsumo-
wany, perspektywy na ko-
lejny optymistyczne. War-
to prześwietlić propozycje 
szkółkarzy na kolejny rok.

Sytuacja na polskim rynku 
szkółkarskim jest bardzo do-
bra. Nie oznacza to, że nie 
można znaleźć jego słabych 
punktów, jednak tylko ce-
lem ulepszenia. Z rozmów ze 
szkółkarzami jasno wynika, 
że rośnie siła nabywcza pol-
skiego społeczeństwa. Klien-
ci kupują coraz więcej roślin, 
stają się również coraz bar-
dziej świadomi, dlatego wy-
bierają produkty z wyższej 
półki. Ponieważ rynek szkół-
karski głównie determinują 

DOGONIĆ I PRZEGONIĆ EUROPĘ

Sezon 2016 był najbar-
dziej udanym od roku 

2012. Zapotrzebowanie na 
rośliny dobrej jakości nie-
ustannie wzrasta. Popyt 
przewyższa podaż, a ten-
dencja ta nie ulega zmianie, 
co pozwala przewidywać, 
że rok 2017 będzie równie 
udany. Na przestrzeni ostat-
nich kilku lat – oraz na tle 
Europy – polskie szkółkar-

stwo bardzo się rozwinęło 
– widać dynamiczny postęp 
technologiczny i infrastruk-
turalny. Przed nami wciąż 
długa droga do tego, aby 
można było powiedzieć, 
że rynek został już nasyco-
ny, tak jak obserwujemy to 
w krajach Europy Zachod-
niej. To z pewnością dobra 
prognoza dla polskiej bran-
ży ogrodniczej. 

ANNA CIEPŁUCHA

WŁAŚCICIELKA GOSPODARSTWA SZKÓŁKARSKIEGO CIEPŁUCHA
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klienci, szkółkarze otrzymują pozytywny 
impuls do rozwoju. Ponieważ każdy krok 
do przodu wymaga dwóch kroków do 
tyłu, także szkółkarze poszukują uspraw-
nień i zachęcają do tego innych. – Z jed-
nej strony klienci chętniej niż wcześniej 
dbają o otoczenie swojego domu. Chcą 
mieć w swoich ogrodach piękne i zdrowe 
rośliny. Z drugiej strony Polska pustyn-
nieje, brakuje bowiem odpowiednich 
przepisów regulujących kompensację 
przestrzeni zielonej. Jednym słowem, 
bardzo dużo roślin się wycina i niewiele 
przybywa na ich miejsce – komentuje Ja-
kub Kurowski. Z podobnym problemem 
boryka się zieleń miejska – wiele dużych 
inwestycji budowlanych już się zakończy-
ło, brakuje zatem zamówień na kolejne 
nasadzenia. Również wycinka, często 
prowadzona bezmyślnie, jest fatalna 
w skutkach.

Pod wieloma względami polscy szkółka-
rze przerośli swoich zachodnich kolegów. 
Ilościowo rodzima produkcja nie odbie-
ga od zachodniej, jakościowo również 
przeganiamy Zachód. Technologia nieco 
odbiega, jednak postęp jest nieubłaga-
ny – większe szkółki modernizują się siłą 

Warto dodać, że 
szkółkarze raczej nie mieli 

dobrych prognoz na 
poprzedni sezon, jednak 
rzeczywistość – pogoda 
oraz klienci – pozytywnie 

zaskoczyła
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rzeczy, a mniejsze, jeśli chcą 
żyć, muszą podpatrywać du-
żych kolegów. Wysoką jakość 
polskich roślin podkreślają 
sami szkółkarze, wśród nich 
Agnieszka Pelczar-Kałuziń-
ska. – Ceny roślin rozmnaża-
nych poprzez sadzonkowanie 
powoli wyrównują się z cena-
mi narzucanymi przez Niem-
ców czy Holendrów, jednak 
jeśli chodzi o rośliny szczepio-
ne i pienne, nadal jesteśmy 
cenowo konkurencyjni. Nie-
zmiennie dziwi mnie, że tak 
wielu właścicieli i managerów 
centrów ogrodniczych kupuje 
rośliny w Holandii, jeśli mate-

„Szkółki utrzymały lub poprawiły jakość 
produkowanego materiału, nowe rynki 
zbytu otworzyły się na polskie rośliny. 

Powstało bardzo wiele nowych szkółek, 
a te starsze znacząco poszerzyły 

asortyment – na przykład niektóre szkółki, 
dotychczas zajmujące się produkcją roślin 
ozdobnych, wprowadziły do oferty drzewa 

i krzewy owocowe. Perspektywy są 
optymistyczne, polskie szkółkarstwo idzie 

do przodu!”
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BĘDZIE (JESZCZE) LEPIEJ

W związku z inwestycja-
mi w naszym gospo-

darstwie i zmianami w ka-
nałach dystrybucji ostatni 
sezon był trudny, ale udany. 
Nadal widzimy potencjał 
branży, chcemy zaskakiwać 
naszych klientów nowymi 

produktami, umacniać naszą 
pozycję. Dobrze sprzedają 
się rośliny świetnej jakości, 
wyróżniające się na tle kon-
kurencji. Nowości to nasza 
specjalność, z powodzeniem 
wprowadzamy je na rynek, 
zawsze wzbudzają zaintere-
sowanie. Promujemy miej-
skie ogrodnictwo, gdzie jest 
jeszcze spore pole do popisu. 
Nasze produkty nie odbie-
gają jakością od konkuren-
cji producentów zagranicz-
nych, jesteśmy gotowi stawić 
im czoła. Powiększający się 
areał upraw pozwala pro-
dukować duże i wyrównane 
partie materiału. 

ANNA PANEK

WŁAŚCICIELKA GOSPODARSTWA SPECJALISTYCZNEGO PANEK

riał tej samej jakości, w kon-
kurencyjnych cenach można 
kupić w Polsce, nie ponosząc 
wysokich kosztów transpor-
tu. Widzę w tym temacie 
duże możliwości pozyskania 
nowych klientów na przyszłe 
sezony – mówi. 

Perspektywy na przyszłość są 
jednak dla szkółkarzy obiecu-
jące. Nadpodaż roślin na ryn-
ku zachodnim, nowe kierun-
ki eksportu, produkowanie 
nowych odmian i wdrażanie 
zaawansowanych technologii 
- to wszystko decyduje o pol-
skim sukcesie. Pomimo wszel-
kich trudności związanych 
z pogodą, kapryśnymi klien-
tami czy znalezieniem właści-
wego personelu, szkółkarze 
mogą patrzeć z optymizmem 
w przyszłość i szykować się do 
nowego natarcia na rynek. 
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BORÓWKA rządzi 
Liczba żołnierzy USA, którzy w styczniu wzmocnili w Polsce 
wschodnią flankę NATO jest niewielka w porównaniu z inną armią – 
sprzedawanymi na polskim rynku sadzonkami borówki amerykańskiej. 
Czy w przyszłości zagrozi jej batalion jagody kamczackiej?  

Tekst: Michał Gradowski 

W szkółkach spe-
cjalizujących się 
w sprzedaży krze-

wów owocowych najważ-
niejsze są niezmiennie dwie 
pozycje – borówka i jagoda 
kamczacka. 

– W przypadku krzewów 
owocowych w sprzedaży do-
minuje borówka, w naszej 
szkółce to ok. 65% wolume-
nu, zainteresowanie wśród 
plantatorów jest ciągle bar-
dzo duże. Na polskim rynku 

został już osiągnięty wysoki 
pułap sprzedaży, podaż jest 
bardzo duża. Szczególnie 
poszukiwane są odmiany 
borówki półwysokiej, mrozo-
odpornej. Tak duże zainte-
resowanie borówką jest cha-



Oferujemy krzewy 
ozdobne: lilaków, 
różaneczników, 

azalii, kalmii i inne. 
Krzewy owocowe: borówki 

amerykańskiej, jagody 
kamczackiej, jeżyny, aronii, 
żurawiny, brusznicy i inne. 

Krzewy w doniczkach 
od p9 do C3.

GOSPODARSTWO
OGRODNICZE

KUSIBAB-WYKA

Prandocin Iły 88a
32-090 Słomniki PL

tel.: (+48) 12 385 79 44
info@kusibab-wyka.pl
www.kusibab-wyka.pl

R E K L A M A

►
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rakterystyczne dla regionu 
Europy Środkowo-Wschod-
niej, w Zachodniej popyt nie 
jest już tak znaczący – mówi 
Anna Ciepłucha, właścicielka 
Gospodarstwa Szkółkarskiego 
Ciepłucha. – Bardzo popular-
na jest również jagoda kam-
czacka, szczególnie odmiany 
'Wojtek' i 'Zojka' – jej sprze-
daż stanowi ok. 15% wszyst-
kich krzewów owocowych 
w naszej szkółce. Ta roślina 
cieszy się dużym zaintereso-
waniem także na Wschodzie 
– w Rosji czy na Ukrainie i ma 
duży potencjał jako alterna-
tywa dla borówki. Podobną 
rolę na polskim rynku może 
odgrywać w przyszłości także 
świdośliwa – dodaje. 

Warto podkreślić, że ocze-
kiwania plantatorów i kon-
sumentów co do cech sa-
dzonek borówki i innych 
krzewów owocowych są czę-
sto zupełnie odmienne. 

Plantatorom zależy na od-
mianach o owocach pozba-
wionych goryczki, które nie 
obsypują się, natomiast dla 
konsumentów najważniej-
sze są walory smakowe, dla-
tego w ofertach szkółek jest 
wiele różnych odmian. 

Dobra koniunktura

Mniejszą rolę wśród krze-
wów owocowych odgrywa-
ją maliny, jeżyny, aronia czy 
żurawina wielkoowocowa, 
choć nowoczesnych plan-
tacji żurawiny w ostatnich 
latach przybyło. Sytuacja na 
rynku jest jednak pozytyw-
na. – W sprzedaży krzewów 
owocowych utrzymuje się 
dobra koniunktura, co roku 
notujemy wzrosty od kilku 
do nawet 20% w zależności 
od gatunku i odmiany. Ciągle 
bardzo wysoki jest poziom 
sprzedaży borówki. W na-
szej szkółce to ok. 65-70% 
wszystkich krzewów owo-
cowych. Na drugim miejscu 
jest jagoda kamczacka z ok. 
15-procentowym udziałem 
w sprzedaży. W ciągu dwóch 
lat planujemy założenie ok. 
10-hektarowej plantacji – 
mówi Marcin Wyka, właściciel 
Gospodarstwa Ogrodnicze-
go Kusibab-Wyka. – Bardzo 
wyraźnie rośnie także zain-
teresowanie maliną. Na ryn-
ku poszukiwane są sadzonki 
dobrej jakości, głównie od-
mian prawnie chronionych, 
wolnych od chorób i ta ten-

Mniejszą rolę wśród krzewów 
owocowych odgrywają maliny, jeżyny, 
aronia czy żurawina wielkoowocowa, 

choć nowoczesnych plantacji żurawiny 
w ostatnich latach przybyło. Sytuacja na 

rynku jest jednak pozytywna
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STARE ODMIANY I DRZEWA KOLUMNOWE 

LESZEK ADAMCZYK, 
WŁAŚCICIEL GOSPODARSTWA SZKÓŁKARSKIEGO 
LESZEK ADAMCZYK 

Na rynku szkół-
karskim bardzo 

dużym zainteresowa-
niem cieszą się drzew-
ka owocowe, zwłasz-
cza stare odmiany 
– moda na nie to chęć 
powrotu do smaków 
dzieciństwa. W naszej 
ofercie mamy obecnie 

18 starych odmian jabłoni. Wśród nich najpo-
pularniejsze są malinówka, antonówka, szara 
reneta i złota reneta.  

Spośród wszystkich drzew owocowych 
największą popularnością cieszą się jabło-
nie, czereśnie, wiśnie i grusze. W naszej 
ofercie można znaleźć także śliwy, morele, 

nektaryny, a także poszukiwane na rynku 
„ciekawostki” takie jak śliwomorele czy śli-
wonektaryny.  

Dużym zainteresowaniem klientów z ca-
łej Polski cieszą się również drzewa owoco-
we kolumnowe – idealne do małych ogro-
dów, a nawet na balkon czy taras, a także 
odmiany bezparchowe.   

Na rynku, z powodu embarga na eksport 
roślin na Wschód, panuje jednak nadpo-
daż. Dodatkowo, tani materiał niskiej jako-
ści oferowany na giełdach roślinnych, które 
funkcjonują w szarej strefi e – w naszym re-
gionie w Grójcu i Sandomierzu – utrudnia 
funkcjonowanie polskim szkółkom. Wszy-
scy klienci powinni jednak pójść śladem sa-
downików, którzy przekonali się, że warto 
kupować rośliny od sprawdzonych szkółek 
i kupują drzewka z paszportem od fi rm, 
które zgodnie z prawem wystawiają para-
gon lub fakturę VAT.

dencja powinna utrzymać się 
na rynku także w kolejnych 
latach – dodaje. 

Świdośliwka wraca 
do łask
Jakie jeszcze rośliny poza 
maliną mogą w przyszłości 
zyskać na znaczeniu?

Dużą popularnością – przy-
najmniej w mediach – cie-
szyły się w ostatnich latach 
mniej popularne drzewa 
i krzewy owocowe, takie jak 
dereń jadalny, świdośliwa 
czy malinojeżyna. Jednak ich 
uprawa nie odgrywa jak na 
razie znaczącej roli w pro-
dukcji szkółkarskiej. – Ma-
linojeżyna to raczej cieka-

wostka, wabik na klientów 
marketów niż znacząca po-
zycja w asortymencie szkó-
łek – w przypadku tej rośliny 
trudno mówić o wyjątko-
wych walorach smakowych, 
nie ma też na nią zapotrze-
bowania ze strony przetwór-
ców owoców – mówi Marcin 
Wyka. – Do łask wraca na-

tomiast świdośliwa. Dereń 
jadalny ciągle pozostaje 
rośliną niszową, choć coraz 
częściej zakładane są sady 
dereniowe – dodaje.  

W przypadku tej ostatniej 
rośliny barierą rozwoju jest 
jednak stosunkowa trud-
na produkcja i ograniczona 
podaż – niewielu szkółka-

Plantatorom zależy na odmianach 
o owocach pozbawionych goryczki, 
które nie obsypują się, natomiast dla 

konsumentów najważniejsze są walory 
smakowe, dlatego w ofertach szkółek 

jest wiele różnych odmian
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rzy decyduje się na znaczą-
ce poszerzenie oferty w jej 
zakresie, a przy małej skali 
produkcji trudniej ją wypro-
mować. 

Bardzo duże znaczenie 
w sprzedaży krzewów owo-
cowych ma eksport. 

– W przypadku borówki 
za granicę trafia ok. 60% 
naszego materiału. Główne 
kierunku eksportu to połu-
dnie, wschód i daleki zachód 
Europy – ostatnio odnowili-
śmy nasze kontakty handlo-
we w Hiszpanii i Portugalii. 
Ok. 30% naszej jagody kam-
czackiej również jest ekspor-
towana, jednak możliwości 
rozwoju na polskim rynku 
wciąż są jeszcze bardzo duże 
– wyjaśnia Marcin Wyka.  

R E K L A M A
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Iglaki wciąż  
KŁUJĄ W OCZY
Popularność roślin iglastych nadal trwa. Nawet zapowiadana od lat 
handlowa śmierć tui 'Smaragd' nie nadeszła i nic nie zapowiada, 
że ten scenariusz miałby się spełnić. Do głosu dochodzą także 
inne gatunki – zwłaszcza cisy  

Tekst: Michał Gradowski 

C
hociaż czasy naj-
większej mody na 
iglaki w Polsce mamy 
już za sobą, to ciągle 

są one bardzo ważną gru-
pą roślin. – Czas iglaków na 
polskim rynku na pewno nie 
przeminął biorąc pod uwagę 
wolumeny produkcji w pol-

skich szkółkach. W naszej 
szkółce proporcje pomiędzy 
sprzedażą roślin iglastych i li-
ściastych wahają się, w zależ-
ności od sezonu, od podziału 
pół na pół po 60 do 40% – 
mówi Jakub Kurowski, współ-
właściciel Szkółek Kurowscy. 
– Pod względem ilościowym 

w sprzedaży dominują tuje, 
ale nie brakuje klientów także 
na bardziej urozmaicony asor-
tyment. Wśród produktów 
premium najpopularniejsze 
są cisy. Nawet w przypadku 
żywopłotów tuję 'Smaragd' 
coraz częściej zastępują cisy 
kolumnowe – dodaje. Zain-
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teresowanie produkcją tych 
ostatnich ze strony szkółkarzy 
jest jednak znacznie mniejsze 
niż w przypadku żywotni-
ków, nie tylko ze względu na 
mniejszy popyt. – Cisy rosną 
w znacznie wolniejszym tem-
pie. Są gotowe do sprzedaży 
w piątym roku produkcji, ży-
wotniki – w trzecim – wyjaśnia 
Andrzej Dębski, właściciel Go-
spodarstwa Szkółkarskiego Jo-
lanta i Andrzej Dębscy. 

Żywotne żywotniki 
i rośliny XXL 
Niekwestionowanym hitem 
sprzedażowym wśród igla-
ków są tuje. – Choć od kilku 
lat można usłyszeć na rynku, 
że moda na żywotniki prze-
minie, ciągle są one bardzo 
popularne. Najlepiej sprze-
dająca się odmianą jest nie-
zmiennie 'Smaragd', ale na 
znaczeniu zyskują także zło-
te żywotniki, takie jak 'Janed 
Gold' – mówi Robert Wój-
cik, właściciel Szkółki Drzew 
i Krzewów Ozdobnych Iglak. 

Podobnie jest w większości 
polskich szkółek. – W struk-
turze sprzedaży dominują 
odmiany żywopłotowe i nie-
kwestionowany bestseller, tuja 
'Smaragd'. Konsumenci ostroż-
nie podchodzą do nowości, 
wolą raczej sprawdzone od-
miany. Dość dobrze na rynku 
przyjęła się jednak stosunkowo 
nowa odmiana, tuja 'Fire Chief' 
– mówi Daniel Słota, właści-
ciel Szkółki Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Słota. – Spośród 

pozostałych iglaków dobrze 
sprzedają się odmiany karłowe 
świerków czy jałowców, a tak-
że jałowce płożące. Na rynku 
można zauważyć także rosną-
ce zainteresowanie większymi 
okazami roślin – dodaje. – Ku-
pują je konsumenci o dużej 
zasobności portfela, którym 
zależy na szybkim efekcie. Bar-
dzo dobrze sprzedają się np. 
jodły koreańskie i kalifornij-
skie o wysokości 4,5 czy nawet 
6 m. Natomiast klienci, którzy 
kierują się głównie ceną naj-
częściej wybierają żywotniki 
zachodnie – w tej grupie roślin 
najlepiej sprzedają się okazy 
o wysokości 1-1,5 m – mówi 
Robert Wójcik. 

Co będzie w modzie? 
Jakie jeszcze gatunki i od-
miany roślin iglastych zyskują 
na znaczeniu? – Coraz lepiej 
sprzedają się rośliny szcze-
pione – świerki, sosny czy ja-
łowce. Tylko w ofercie naszej 
szkółki można znaleźć kilka-
set różnych propozycji w ra-
mach tej grupy roślin – mówi 
Robert Wójcik. – Najbardziej 
widocznym trendem na ryn-
ku jest jednak rosnąca po-
pularność cisów pośrednich, 
które nie wymarzają w na-
szych warunkach klimatycz-
nych. Do łask wracają także 
modrzewie, sosny pospolite 
czy świerk kłujący – dodaje. 

O ile jednak popyt na żywot-
niki można założyć w ciem-
no, w przypadku pozostałych 
iglaków wahania są większe. 
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– Okresowo popularne są ja-
łowce, ale trudno przewidzieć, 
jaka odmiana będzie poszuki-
wana w danym sezonie – cza-
sem są to złote jałowce typu 
'Old Gold', innym razem sre-
brzysto-niebieskie takie jak 
'Blue Chip' – mówi Andrzej 
Dębski. – Dobrze sprzedają się 
także kosówki i duże okazy so-
sny czarnej – dodaje. 

Wygoda i prestiż 

Jakie argumenty wpływają na 
popularność roślin iglastych 
wśród konsumentów? – Za 
iglakami niezmiennie przema-
wia funkcjonalność tej grupy 
roślin, zwłaszcza w przypadku 
żywopłotów. Coraz większa 
grupa konsumentów stawia 

na ogród bezobsługowy – taki, 
w którym może nie ma fajer-
werków w postaci bujnych 
kwiatów czy efektownych 
przebarwień, ale czas potrzeb-
ny na pielęgnację jest ogra-
niczony do minimum. Iglaki 
doskonale spełniają się w tej 
roli – mówi Jakub Kurowski. – 
Dodatkowo projektanci ogro-
dów coraz częściej stawiają na 
elegancję – na klasyczne, sto-
nowane połączenia cisów czy 
sosen z bielą czy delikatnym 
błękitem. Takie aranżacje wy-
glądają prestiżowo i pozwalają 
się wyróżnić – dodaje.  

Iglasty Wschód 

Czy polski rynek pod wzglę-
dem sprzedaży iglaków od-

biega od rynków europej-
skich? – Tendencja jest taka, 
że im bardziej na zachód od 
Polski tym mniej iglaków, 
np. w Wielkiej Brytanii bar-
dzo popularne są byliny, tak-
że we Francji, gdzie okres 
wegetacyjny jest dłuższy niż 
w naszym kraju, iglaków jest 
mniej. Natomiast im dalej 
na wschód, tym więcej ro-
ślin iglastych – mówi Jakub 
Kurowski. Rośliny iglaste to 
także bardzo ważny towar 
eksportowy polskich szkó-
łek. – Iglaki to nasz najważ-
niejszy materiał eksporto-
wy, który trafi a głównie na 
Wschód, ale też do krajów 
skandynawskich, takich jak 
Szwecja i Norwegia – mówi 
Andrzej Dębski.  

CIEKAWE ODMIANY DLA WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW

AGNIESZKA PELCZAR-KAŁUZIŃSKA

WŁAŚCICIELKA SZKÓŁKI POLSKIE KORZENIE 
A&M KAŁUZIŃSCY

Czasy, kiedy w cen-
trum ogrodni-

czym były tylko tuje 
'Smaragd' już dawno 
minęły. Dzięki łatwe-
mu dostępowi do 
informacji klienci sta-
li się dużo bardziej 
wymagający, szukają 
ciekawostek, odmian 

kolekcjonerskich, czegoś, czym mogą wy-
różnić swoje ogrody. Renomowane centra 
ogrodnicze podążają więc za wymaganiami 
klientów, a my staramy się zaspokajać ich po-

trzeby, produkując coraz więcej ciekawych 
odmian. 

Największą popularnością cieszą się igla-
ki, które sezonowo „zmieniają kolory”, 
np. świerki, które wybarwiają się na żółto, 
takie jak 'Dendrofarma Gold', 'Białobok', 
'Spring Sunrise', 'Golden Start', 'Maigold', 
'Daisy’s White' i 'Duble Gold' czy świerki 
z czerwonym wiosennym przyrostem, takie 
jak 'Rydal' czy 'Cruenta'. Dużym zaintereso-
waniem cieszą się także sosny, których igły 
zimą zmieniają kolor na żółty i pozostają ta-
kie przez całą zimę, np. 'Winter Gold', 'Car-
sten' czy 'Ophir'. Do atutów, na które kon-
sumenci zwracają uwagę, należą również 
kolorowe szyszki świerków takich odmian, 
jak 'Pusch', 'Hermann Naue' czy 'Hoopsi'. 
Modne są także sosny pięcioigielne. 
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Z optymizmem 
W NOWY SEZON
Na sprzedaż materiału 
szkółkarskiego 
wpływa wiele 
czynników, często 
niezależnych od 
szkółkarzy. Pomimo 
trudności polski 
rynek szkółkarski 
intensywnie się rozwija 
– mówi Wojciech 
Wróblewski, prezes 
Związku Szkółkarzy 
Polskich

Rozmawia: Konrad Urbański

Większość szkółek w Pol-
sce zalicza miniony sezon 
do udanych. Jak Pana zda-
niem wyglądał poprzedni 
rok na rynku szkółkarskim?
Dobra sprzedaż oraz dużo 
lepsza pogoda korzystnie 
wpłynęły na kondycję pol-
skich producentów. Są też 
oczywiście niepokojące sy-
gnały, mam tu szczególnie 
na myśli utrudnienia zwią-
zane z rynkiem wschodnim. 
Tym bardziej trzeba dbać 
o ciekawy asortyment, wy-

WYWIAD
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soką jakość dostarczanego 
materiału oraz jak najszyb-
szą realizację zamówień. Na-
leży nieustannie pracować 
nad poszukiwaniem nowych 
klientów oraz prawidłową 
obsługą obecnych. Warto 
obserwować rynek i słuchać 
konsumentów, dzięki czemu 
mamy szansę produkować 
rośliny, które będą chętnie 
kupowane.

Jak ocenia Pan rozwój pol-
skiego szkółkarstwa? W ja-
kim kierunku postępuje on 
najszybciej?
Rosnąca powierzchnia upraw, 
coraz lepsza jakość, nowe ryn-
ki zbytu oraz nowe metody 
produkcji – z tym wszystkim 
każda rozwijająca się szkółka 
musi mierzyć się codziennie. 
Na przestrzeni ostatnich lat 
szkółki rozwijają się bardzo dy-
namicznie. Rośliny od polskich 
producentów można spotkać 
w niemal każdym zakątku 
świata. Warunki klimatyczne 
w naszym kraju powodują, 

że produkcja jest trudniejsza 
niż w Europie Zachodniej, dys-
ponujemy za to bardziej od-
pornymi roślinami i możemy 
z powodzeniem zaopatrywać 
chłodniejsze obszary. Właśnie 
ten fakt, a także pracowitość 
i innowacyjność są szansą dla 
polskiego szkółkarstwa. O roz-
woju szkółek decyduje także 
ciągłe towarowanie sklepów 
i centrów ogrodniczych w no-
wości, odpowiednie etykiety, 
nowe koncepty sprzedażowe 
i sprawna logistyka. 

Polskie szkółki stoją przed 
wieloma wyzwaniami. Ja-
kie są zagrożenia dla rynku 
szkółkarskiego?
Rynki zbytu i sprzedaż pro-
duktów w odpowiednich 
cenach to dwa największe 
zmartwienia właścicieli szkó-
łek. Produkcja od wielu lat 
rośnie, oferowany asorty-
ment jest coraz większy. Dla-
tego ważnym zadaniem jest 
jak najsprawniejsze zaopa-
trywanie rynku krajowego, 
ale również stałe poszuki-
wanie odbiorców zagranicz-
nych. Szkółki o tym wiedzą, 
czego dowodem jest liczna 
obecność polskich producen-
tów na wielu wystawach na 
świecie. Związek Szkółkarzy 
Polskich także nieustannie 
buduje markę polskich roślin. 
Organizacja wspólnych stoisk 
narodowych na wystawach 
w Essen i Moskwie oraz zapra-
szanie zagranicznych dzien-
nikarzy na Wystawę „Zieleń 
to Życie” i pokazywanie im 
polskich szkółek – wszystko to 
przynosi pożądane efekty. 

WYWIAD

Należy nieustannie pracować nad 
poszukiwaniem nowych klientów 

oraz prawidłową obsługą obecnych. 
Warto obserwować rynek i słuchać 
konsumentów, dzięki czemu mamy 

szansę produkować rośliny, które będą 
chętnie kupowane

Warunki klimatyczne w naszym kraju 
powodują, że produkcja jest trudniejsza 
niż w Europie Zachodniej, dysponujemy 

za to bardziej odpornymi roślinami 
i możemy z powodzeniem zaopatrywać 

chłodniejsze obszary 
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Tekst: Konrad Urbański

Szkółkarze są zgodni co 
do poprzedniego sezo-
nu – poza napływem 

nowych klientów udało się 
znacząco powiększyć asorty-
ment, szczególnie o odmiany 
oryginalne, dotychczas mało 
popularne w Polsce. Branża 
żywo reaguje na potrzeby 

rynku. Producenci uważnie 
obserwują zachodnie trendy 
i wysuwają dobre prognozy. 
– Nasza szkółka zanotowała 
ogromną sprzedaż, niemal 
o 100% większą w stosunku 
do poprzedniego roku. Nasz 
rozwój jest także wskaźni-
kiem rozwoju całej branży. 
Krajowi szkółkarze produ-
kują nietypowe odmiany ro-
ślin, Polska eksportuje rośliny 

HANDEL

Pnący BIZNES
Popularność pnączy rośnie z roku na rok. Producenci 
podkreślają, że ostatni sezon w porównaniu z dwoma 
poprzednimi był niezwykle udany – szkółkarze zyskali 
nowych klientów, utrzymując przy tym tych stałych. 
A ma być jeszcze lepiej

zarówno na wschód, jak i na 
zachód, co wiąże się z lekkim 
regresem na rynku holender-
skim – mówi Krzysztof Wę-
drowski, właściciel Szkółki 
Pnączy Wędrowski. 

Co w modzie? Ubiegły sezon 
pokazał mocną pozycję po-
wojników. Zapotrzebowanie 
na clematisy wielkokwiato-
we było bardzo duże. Oprócz 
tego klienci chętnie poszu-
kiwali pnączy o charakterze 
leczniczym. – Po poprzednim 
sezonie mieliśmy także dużo 
zapytań o nowości i pnącza 
mniej popularne – komen-
tuje Magdalena Wędrow-
ska, właścicielka Szkółki Ro-



R E K L A M A

►
HANDEL

ślin Ozdobnych „Clematisy” 
M.K.J. Wędrowscy. W 2017 r. 
sprzedawcy wprowadzają do 
obrotu nowe odmiany oraz 
dalej wspierają te, które klien-
ci dobrze znają. Clematisy, 
winorośl bezpestkowa, akti-
nidia, czyli minikiwi – tych od-
mian pnączy będą poszukiwać 
kupujący. Co poza tym? – Du-
żym zainteresowaniem zaczy-
na cieszyć się hortensja pnąca, 
o białych baldachimowatych 
kwiatach. Wspina się zarów-
no na mury, jak i na pergole, 
ogrodzenia czy podpory natu-
ralne. Jest całkowicie mrozo-
odporna. Drugą propozycją, 
nieco odmienną, są powojni-

ki bylinowe, grupa, która nie 
wytwarza czepnych wąsów, 
ale można je zastosować jako 
rośliny okrywowe – dodaje 
Magdalena Wędrowska.

Dużym zainteresowaniem 
będą się także cieszyć pnącza 
przeznaczone dla miejskich 
terenów zielonych. Na zacho-
dzie coraz częściej włodarze 
miast dbają o zapewnienie 
mieszkańcom choćby niewiel-
kiego skrawka zielonego tere-
nu. Pnącza doskonale pasują 
do koncepcji zazieleniania 
miasta – rośliny te błyskawicz-
nie się rozwijają oraz oczysz-
czają powietrze z zanieczysz-
czeń i pyłów.
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Pomysły NA ZIELEŃ
Wystawa „Zieleń to 
Życie” stała się znakiem 
firmowym Związku 
Szkółkarzy Polskich 
i punktem wyjścia do 
promowania roślin 
pochodzących od 
polskich producentów. 
Z Agnieszką Żukowską, 
dyrektor Wystawy 
„Zieleń to Życie” 
rozmawiamy o nowej 
edycji wydarzenia, 
propozycjach 
przygotowanych 
dla szkółkarzy oraz 
najnowszych trendach

Rozmawia: Konrad Urbański

Potencjał handlowy pol-
skich szkółek jest ogromny. 
Jak Pani zdaniem w ostat-
nich latach zmienił się ry-
nek szkółkarski i jak ocenia 
Pani kondycję branży?
Polskie szkółkarstwo na prze-
strzeni ostatnich lat weszło 
na wyższy poziom z pomi-
nięciem kilku etapów po-
średnich. Wiele szkółek to 
bardzo nowoczesne, zna-
komicie wyposażone tech-
nicznie przedsiębiorstwa, 
o bardzo wysokim poziomie 
kompetencji pracowników. 
To fabryki roślin, których 

właściciele śledzą wszelkie 
nowości i na bieżąco je sto-
sują, od asortymentu po 
technologie. Obecnie mło-
de pokolenie mocno weszło 
w rynek szkółkarski, zasilając 
branżę swoją energią, świet-

nym wykształceniem i ambi-
cjami. Efektem jest nie tylko 
unowocześnienie produkcji 
i nowe pomysły, ale również 
powiększanie rynków zbytu 
i świeże spojrzenie na pro-
mocję i obsługę klienta.
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Wystawa „Zieleń to Życie” 
wzbudza ogromne zainte-
resowanie. Jakie są plany 
na tegoroczną edycję wy-
darzenia? Jakie nowości 
czekają na wystawców 
i zwiedzających?
Wystawa „Zieleń to Życie” 
stała się znakiem firmo-
wym Związku Szkółkarzy 
Polskich i punktem wyjścia 
do promowania roślin po-
chodzących od polskich 
producentów wśród od-
biorców profesjonalnych. 
Warto podkreślić, że wielu 
naszych wystawców i od-
wiedzających – szkółkarzy, 
projektantów i osób zajmu-
jących się szeroko pojętą 
zieloną branżą – jest z nami 
nieprzerwanie od wielu lat. 
Wystawa jest dla nich istot-
ną częścią życia zawodo-
wego. Z dumą możemy po-
wiedzieć, że mamy też swój 
udział w inspirowaniu i pro-
mowaniu nowości. Pod-
czas kolejnej edycji chcemy 
podjąć nowe tematy, które 
wzbudzą zainteresowanie 
zielenią i kulturą ogrodni-
czą. Planujemy także dalszy 
rozwój sektora dedykowa-
nego kwiatom i dekoracji 
wnętrz, który zadebiutował 
w ubiegłym roku, doskona-
le uzupełniając Wystawę. 
Ponownie pojawi się bon-
sai, japońska sztuka formo-
wania roślin. Stawiamy na 
synergię i przenikanie się 
branż, emocje i aktywność, 
którą chcemy pobudzić po-
przez inspirujące spotkania, 
konkursy i nowości.

Tegoroczne hasło Wystawy 
„Zieleń to Życie”: „Ode-
tchnij zielenią” nawiązuje 
do modnego miejskiego 
ogrodnictwa. Jak skutecz-
nie można wykorzystać ten 
potencjał w branży ogrod-
niczej? 
Zieleń w mieście nie jest tylko 
kwestią mody. To po prostu 
konieczność, podyktowana 
instynktem samozachowaw-
czym. Rozmaite badania – 
amerykańskie, holenderskie 
czy niemieckie, prowadzone 
od wielu lat – dowodzą, że 
rośliny w mieście pełnią funk-
cję klimatyzatorów, filtrów 
oczyszczających powietrze ze 
szkodliwych gazów, pyłów 
i spalin. To także izolatory 
ograniczające skutki wiatrów 
i hałasu. Tereny zieleni zapew-
niają również poprawę samo-
poczucia mieszkańców. Zieleń 
ogranicza także powierzch-
niowy spływ wód i magazy-
nuje ją, redukując skutki in-
tensywnych deszczy. Wysiłek 
roślin – drzew, krzewów, pną-
czy w parkach, zielonych ścian, 
ogrodów dachowych – ma 
niemały wymiar ekonomiczny. 
Informacja o wartości tej pracy 
mierzona w pieniądzach, za-
czyna także trafiać do świado-
mości włodarzy naszych miast. 
A potencjał jest olbrzymi, po-
nieważ, według licznych ba-
dań, oddychamy najgorszym 
powietrzem w Europie. Warto 
zatem proponować miastom 
odpowiednie rośliny i wszel-
kie rozwiązania wspierające 
zastosowanie zieleni w tere-
nach zurbanizowanych, np. 

systemy do stabilizacji drzew, 
pojemniki, systemy do zielo-
nych ścian czy dachów.

Jakie inne wydarzenia dla 
środowiska szkółkarskie-
go – poza Wystawą „Zieleń 
to Życie” – przygotowuje 
Związek Szkółkarzy Pol-
skich?
Wystawa to nie tylko najwięk-
sze polskie targi roślin, gdzie 
środowisko szkółkarzy może 
zapoznać się z nowościami, 
różnorodnością asortymentu 
i nawiązać nowe kontakty. To 
również szereg wydarzeń to-
warzyszących. Odbiorcą wielu 
z nich są właśnie szkółkarze. 
Proponowany przez nas cykl 
„Wiedza dla producentów” 
cieszy się co roku dużym zain-
teresowaniem i będziemy go 
kontynuować. Nasze działania 
poza Wystawą skierowane są 
na poszerzenie rynku produk-
tów szkółkarskich. Czynimy 
to głównie poprzez popula-
ryzację w mediach i działania 
edukacyjne. W tym rok wzno-
wiliśmy cykl szkoleń prze-
znaczonych dla urzędników 
odpowiedzialnych za zieleń 
miejską. Odbędą się w kilku 
miastach kraju. Na pierwsze 
spotkanie w Łodzi akces zgło-
siło ponad 70 osób z całego 
województwa. Ponadto sto-
warzyszenie zainicjowało kur-
sy na Certyfikowanego Spe-
cjalistę Terenów Zieleni, które 
będą podnosiły kompetencje 
i poszerzały wiedzę w zakresie 
sadzenia i pielęgnacji roślin. 
Pierwsze szkolenie rusza już 
w marcu. 
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Fiolet modny W SZKÓŁKACH
Według szacunków szkółkarzy koszt zakupu doniczki produkcyjnej stanowi 
ok. 3% ceny rośliny. Wielu z nich jest jednak gotowych zapłacić jeszcze 
więcej, aby dzięki doniczce osiągnąć dodatkowe cele. Choć powinna być 
przede wszystkim funkcjonalna, coraz częściej ma także zastępować osłonkę
Tekst: Michał Gradowski

Okrągłe, kwadratowe, 
kwadratowo-okrągłe, 
wiszące, misy, w róż-

nych rozmiarach i kolorach 
– wybór doniczek produk-
cyjnych jest na rynku bardzo 
duży. Na czym jednak przede 
wszystkim zależy szkółka-
rzom, do których kierowane 
są te produkty? – Największą 
uwagę zwracamy na system 
odprowadzania wody, jakość 
tworzywa, kształt i wysokość 
dostosowane do potrzeb pro-
dukcji – mówi Agnieszka Pel-
czar-Kałuzińska, właścicielka 
Szkółki Polskie Korzenie A&M 
Kałuzińscy. Obok funkcjonal-
ności i jakości bardzo waż-
na jest też cena, bo doniczki 
produkcyjne stanowią istot-
ny koszt w produkcji szkół-
karskiej. – Cena doniczki to 
ok. 2,5-3% ceny rośliny, czyli 
znaczący wydatek z perspek-
tywy producenta – wyjaśnia 
Agnieszka Pelczar-Kałuzińska. 

Zgodnie ze znanym powie-
dzeniem, w życiu pewne są 
tylko dwie rzeczy – śmierć 
i podatki. Ale nie tylko urzęd-
nicy skarbowi i przedsiębiorcy 
pogrzebowi mają zagwaran-
towane zatrudnienie – dopó-
ki konsumenci będą kupowali 
rośliny, o swoją pracę mogę 

być pewni także producenci 
doniczek produkcyjnych. 

– Na rynku można zauważyć 
duże ożywienie, coraz więcej 
szkółek wycofuje się z pro-
dukcji gruntowej na rzecz 
pojemnikowej, więc popyt 
rośnie – mówi Mateusz Mar-
ciniak, współwłaściciel fi rmy 
MZ Forma. 

Standardem w ofercie są 
już doniczki przystosowane 
do sadzenia zmechanizo-
wanego. Wachlarz nie tylko 
produktów, ale i usług jest 
bardzo szeroki. – Chcąc się 
wyróżnić, połączyliśmy sprze-

daż i produkcję doniczek 
z handlem maszynami szkół-
karskimi, dzięki czemu za-
pewniamy klientom sprzedaż 
komplementarną. Oferujemy 
też profesjonalne doradz-
two obejmujące sprawdzone 
sposoby na zainteresowanie 
klientów materiałem roślin-
nym – mówi Mateusz Marci-
niak. 

Gra w kolory
Doniczki produkcyjne coraz 
częściej mają także spełniać 
funkcje ozdobne, a szkółka-
rze, obok standardowych, 



WSPARCIE SPRZEDAŻY

R E K L A M A

►

najtańszych kolorów – czar-
nego i brązowego – wy-
bierają także inne. – Coraz 
popularniejsze są kolorowe 
doniczki, które mają przy-
ciągać wzrok konsumentów. 
Taka doniczka produkcyjna 
ma spełniać przede wszystkim 
rolę dekoracyjną i częściowo 
zastąpić osłonkę. Najbardziej 
poszukiwane kolory to czer-
wony i różne odcienie fi ole-
tu, a także złoty, popularny 
wśród producentów chryzan-
tem. Szkółkarze wykorzystują 
kolorowe doniczki w produk-
cji w celu urozmaicenia ofer-
ty, a także po to, aby odróżnić 
odmiany uprawiane w swoim 
gospodarstwie. Naszą nowo-
ścią bardzo dobrze przyjętą 
na rynku są doniczki o mato-
wej strukturze – mówi Mate-
usz Marciniak. – Cena koloro-
wych doniczek jest wyższa od 
standardowych o ok. 40 do 
nawet 100%, w zależności od 
wielkości zamówienia i wy-
branego koloru. Warto zwró-
cić uwagę na trwałość koloru 
i jego odporność na warunki 

atmosferyczne – w naszej 
ofercie są kolory sprawdzone 
na przestrzeni lat, za których 
trwałość bierzemy pełną od-
powiedzialność – dodaje. 

Nadruki w niszy 
Dodatkową usługą oferowa-
ną przez producentów tego 
asortymentu są nadruki na 
doniczkach. Ze względu na 
wysokie koszty 
jest to jednak 
rynkowa nisza 
– z tej oferty ko-
rzystają głównie 
szkółki sprzeda-
jące licencjono-
wane odmiany. 
– Zamówienia na 
nadruki na donicz-
kach dotyczą niemal 
wyłącznie licencjono-
wanych odmian, takich jak 
wrzosy pączkowe ‘Beauty La-
dies’  na licencji holenderskiej 
fi rmy Eden’s Creations. Mie-
liśmy wiele zapytań o ofertę 
dotyczącą nadruków, ale dla 
większości gospodarstw szkół-

karskich koszty tej usługi są za 
wysokie – wyjaśnia Mateusz 
Marciniak. 

Polskie doniczki 
w Egipcie
Dla polskich producentów do-
niczek produkcyjnych bardzo 
ważne są rynki zagraniczne. 
Rodzime produkty wyróżnia-

ją się tam ze względu na 
konkurencyjne 

ceny i wysoką 
jakość. – Sprze-
dajemy nasze 

doniczki prawie 
na całym świe-
cie, np. ostatnio 
p o z y s k a l i ś m y 
nowych klien-
tów w Egipcie. 

Obroty na polskim 
i zagranicznym rynku 

są porównywalne, ale coraz 
większego znaczenia nabie-
ra eksport. Najważniejszym 
rynkiem jest Holandia, gdzie 
nasze produkty konkurują nie 
tylko ceną, ale także jakością 
– mówi Mateusz Marciniak. 
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CASH & CARRY
– jak sprawnie zamawiać rośliny?
Firma Allplants stworzyła nowoczesną platformę zakupową, która 
ułatwi detalistom składanie zamówień i transport roślin. – Właściciele 
centrów ogrodniczych zaoszczędzą czas, jaki musieliby przeznaczyć na 
wybieranie i szukanie odpowiednich roślin, zrobimy to za nich – mówi 
Mateusz Krzewicki, właściciel firmy Allplants

Tekst: Agnieszka Idziak

Szybkie i sprawne do-
stawy roślin, zwłaszcza 
w szczycie sezonu są bar-

dzo ważne dla centrów ogrod-
niczych. Wychodząc naprzeciw 
tym oczekiwaniom firma All-
plants zdecydowała się stwo-
rzyć nowoczesną platformę 
zakupową, która ułatwi de-
talistom składanie zamówień 

i transport roślin. W Sompolnie 
1 kwietnia wystartuje nowo-
czesne centrum sprzedaży cash 
& carry. W szczycie sezonu za-
mówienia będą realizowane 
w ciągu 24 godzin. W ofercie 
znajdą się rośliny nie tylko ze 
Szkółki Drzew i Krzewów Piąt-
kowski, ale i z gospodarstw 
współpracujących. – Siłą naszej 

firmy i Szkółki Piątkowski jest 
wysoka jakość oferowanych 
roślin. Osobiście odpowiada-
my za sprzedawany przez nas 
asortyment, także od naszych 
dostawców, gwarantujemy, 
że wszystkie rośliny będą wy-
sokiej jakości. W szczycie se-
zonu bardzo ważne jest, aby 
móc polegać na sprawdzonym 
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partnerze – podkreśla Anita 
Piątkowska-Krzewicka, właści-
cielka.

Detaliści będą mogli zamó-
wić gotowe skompletowane 
zestawy roślin, cieszące się naj-
większym zainteresowaniem 
w poszczególnych okresach 
sprzedażowych. W centrum 
cash & carry będzie można 
zamawiać specjalne miksy na 
wózkach CC oraz paletach, 
odpowiednio dobrane, tak, 
aby zyskowność ze sprzedaży 
była jak najbardziej korzystna 
dla centrum ogrodniczego. – 
Postawiliśmy na centrum cash 
& carry, ponieważ to opcja, ja-
kiej brakuje na naszym rynku, 
a która zdecydowanie ułatwi 
handel roślinami. Dzięki temu 

właściciele centrów ogrodni-
czych zaoszczędzą czas, jaki 
musieliby przeznaczyć na wy-
bieranie i szukanie odpowied-
nich roślin, zrobimy to za nich. 
Chcemy, aby centrum cash  
& carry Allplants było wygod-
ną i szybką platformą umoż-
liwiającą kupowanie wysokiej 
jakości roślin – opowiada Ma-
teusz Krzewicki. 

Wszystkie rośliny będą sprze-
dawane z etykietami, Allplants 
może przygotować etykiety 
także z logo klienta.

Dla klientów, którzy nie 
będą mogli przyjechać do 
Sompolna i osobiście wybrać 
roślin, zostanie udostępniona 
wygodna i intuicyjna interne-
towa platforma zakupowa. 
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SZKOLIĆ czy nie szkolić?

Wiedza jest dla 
pracownika centrum 

ogrodniczego 
niezbędnym 

elementem jego 
pracy. Fachowe 

doradztwo, znajomość 
psychologii sprzedaży 

czy umiejętne 
przygotowanie 

ekspozycji – oto cechy 
dobrego sprzedawcy. 

A odpowiednie 
szkolenie 

zapewnia właściwe 
przygotowanie do 

pracy z klientem

Tekst: Konrad Urbański

Klienci przychodzący do 
centrum ogrodniczego 
oczekują już nie tylko 

dużego wyboru i korzystnych 
cen. Coraz częściej pracodaw-
cy zatrudniają osoby bez wła-
ściwego przygotowania. O ile 
porada w kategorii narzędzi 
czy roślin nie rodzi dużych trud-
ności, o tyle doradztwo doty-
czące wyboru odpowiedniego 
nawozu czy środka ochrony 
roślin to już wiedza specjali-
styczna. Oprócz tego ogrom-
nym problemem, zwłaszcza 
w sieciach DIY, jest rotacyjność 
pracowników, co z pewnością 

nie wpływa na ich właściwe 
przeszkolenie. A różnice w lo-
kalnych uwarunkowaniach 
rynku są bardzo duże. – Duża 
rotacyjność pracowników nie 
jest problemem wyłącznie 
w sieciach DIY, także centra 
ogrodnicze się  z nią zmagają. 
Wielu z pracowników pracuje 
sezonowo, zatem właściciele 
często nie widzą potrzeby za-
pewnienia im odpowiedniej 
wiedzy. Natomiast szkolenia 
minimalizują straty, zwiększa-
jąc zysk, warto zatem przeka-
zywać pracownikom wiedzę 
dotyczącą roślin, nawet jeśli 
pracują oni tylko przez jeden 
sezon. Dramatycznie spada 

liczba faktycznych specjali-
stów: techników, ogrodników, 
osób z wykształceniem stricte 
ogrodniczym – mówi Katarzy-
na Łazucka-Cegłowska, właści-
cielka Gospodarstwa Szkółkar-
skiego Łazuccy, organizująca 
także szkolenia dla właścicieli 
centrów ogrodniczych oraz 
pracowników.

Szkolenia posiadają najczę-
ściej dwa wymiary – produk-
towy i poświęcony psychologii 
sprzedaży. Produktowy doty-
czy głównie opieki nad rośli-
nami, ich właściwej ekspozycji 
na półkach centrum ogrodni-
czego, ale również zimowej 
i letniej pielęgnacji. Psycholo-
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gia sprzedaży zawiera w so-
bie wszystkie cechy dobrego 
sprzedawcy. – Genezy pomy-
słu na szkolenia doszukiwała-
bym się w Anglii, gdzie bardzo 
wiele centrów ogrodniczych 
jest urządzonych dokładnie 
tak, jak potrzeba. Samo szko-
lenie dotyczy tych aspektów, 
które nazwałabym kusze-
niem, pobudzaniem zmysłów: 
węchu, poprzez zapach roślin, 
wzroku, poprzez odpowied-
nią ekspozycję kolorystyczną 
czy nawet smaku – dlaczego 
klient nie miałby posmakować 
owoców? Powoduje to zwięk-
szenie sprzedaży, a co za tym 
idzie, również zwiększenie 
zysków – dodaje Katarzyna 
Łazucka-Cegłowska.

Efekty takiego szkolenia 
są wymierne i widoczne na 
pierwszy rzut oka. Większa 
liczba klientów, produkty 
komplementarne, porady 
i miła atmosfera – to przekła-
da się na zwiększenie obro-
tów i zadowolenie aż trzech 
stron: właścicieli, pracowni-
ków i klientów. – Szkolenia 
organizowane przez Katarzy-
nę Łazucką-Cegłowską uwa-
żam za bardzo wartościowe. 

Pozwalają usystematyzować 
wiedzę, zderzyć różne do-
świadczenia. Najważniejsze 
jednak jest to, że zawsze są 
to doświadczenia praktycz-
ne. Brałem udział w szkole-
niach zarówno dotyczących 
ekspozycji, jak i dbania o ro-
śliny w okresie zimowym, ich 
właściwego zabezpieczenia. 
To swego rodzaju ukłon ze 
strony szkółkarzy, bowiem 
nie zależy im wyłącznie na 
sprzedaniu roślin, ale również 
na zawalczeniu o nie. To sklep 
kupuje, dba przez cały rok, 
a chodzi o to, żeby pod ko-
niec sezonu nie „wypychać” 
roślin po jak najniższej cenie, 
ale odpowiednio zabezpie-
czyć je na zimę – mówi Artur 
Żołek, właściciel Centrum De-
koracji Ogrodów i Wnętrz Ars 
Garden. Wiedza dotycząca 
roślin jest bezcenna. To rów-
nież dobra wskazówka dla 
właścicieli centrów ogrodni-
czych i sklepów, którzy na-
rzekają na spadające obroty 
i coraz mniejszą liczbę klien-
tów. Może warto więc czasem 
wsłuchać się w to, co mówią 
klienci – co polecają, co chcie-
liby naprawdę kupować? 

Klienci przychodzący do centrum 
ogrodniczego oczekują już nie tylko 
dużego wyboru i korzystnych cen. 

Coraz częściej pracodawcy zatrudniają 
osoby bez właściwego przygotowania
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Szkółkarski MARKETING

Choć w dalszym 
ciągu większość 

szkółek 
wykorzystuje 

tradycyjne formy 
marketingu widać, 

że odgrywa on 
coraz istotniejszą 
rolę w sprzedaży 

materiału 
szkółkarskiego. 

W ostatnim czasie 
na znaczeniu 

zyskały zwłaszcza 
etykiety

Tekst: Natalia Dur

W łaściciele szkółek 
od lat wykorzy-
stują sprawdzo-

ne metody promocji roślin 
– w tym kanale dominuje 
tradycyjny marketing. Jed-
nocześnie możliwości, jakie 
daje Internet, nie pozosta-
ją niewykorzystane. W sie-
ci można kupić niemalże 
wszystko – od nawozów po 
nasiona czy meble ogrodo-
we, ale czy w tym kanale jest 
miejsce dla sprzedaży mate-
riału szkółkarskiego? Produ-
cenci roślin zgodnie twier-

dzą, że choć internetowy 
kanał dystrybucji nie zawład-
nie wolumenem sprzedaży, 
to warto jednak sprzedawać 
materiał szkółkarski online. 
– Od 5 lat z powodzeniem 
funkcjonuje nasz sklep inter-
netowy – RozeOgrodowe.pl. 
Pomimo że konkurowanie 
z innymi sklepami interneto-
wymi nie jest proste, oferuje-
my w Internecie pełen nasz 
asortyment. Rynek szkółkar-
ski jest w 100% gotowy na 
takie kroki – mówi Grzegorz 
Hyży, właściciel Gospodar-
stwa Ogrodniczego Grzegorz 
Hyży. 

Etykieta przemawia 

Sama informacja o gatunku, 
odmianie i uprawie konsu-
mentowi już nie wystarcza. 
Dlatego etykiety roślin stają 
się miniaturowymi billboar-
dami, promującymi produkt 
i markę. Dobrze zaprojekto-
wana w połączeniu z wysoką 
jakością materiału roślinnego 
stanowi o wartości produktu. 
Ofertę danej szkółki oceniają 
pod tym względem nie tylko 
konsumenci, ale również de-
taliści, którym zależy na do-
brych wynikach finansowych. 
Wiodące szkółki w Europie 
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oraz detaliści w krajach Eu-
ropy Zachodniej szybko zro-
zumieli, że dobra widoczność 
etykiety odgrywa istotną rolę 
w skutecznym merchandisin-
gu roślin. Liście i kwiatostany 
nierzadko zasłaniają najlep-
szej jakości zdjęcie z opisem 
produktu. W związku z tym 
coraz częściej spotkać można 
etykiety na giętkich, poliety-
lenowych lub drewnianych 
podpórkach. W ten sposób 
kupujący nie mają proble-
mu z odszukaniem lub roz-
poznaniem rośliny. Jedno-
cześnie wzrost sprzedaży 
smartfonów i powszechny 
dostęp do mobilnego Inter-
netu sprawia, że coraz więcej 
szkółek i detalistów decydu-
je się na tzw. „mówiące ety-
kiety”. Kody QR stwarzają 
nieograniczone możliwości 
przekazywania informacji 
o roślinnych taksonach oraz 
ich uprawie. Producenci zro-
zumieli jednak, że sam kod 
to za mało. Dlatego znów, 
tak jak kiedyś, koncentrują 
się na czytelnym graficznym 

designie korespondującym 
z efektowną fotografią.

Inne formy promocji 
Kody promocyjne, ankiety po-
sprzedażowe, szkolenia, zniżki 
– to tylko niektóre z pozosta-
łych form marketingu stoso-
wanego przez szkółkarzy. Na 
ile skuteczne? – Oczywiście 
narzędzia marketingowe, któ-
re wykorzystujemy, najpierw 
odpowiednio planujemy. 
Dzięki temu łatwiej później 
o konkretne wyniki i dane. 
Stosujemy bardzo często an-
kietę posprzedażową – mo-
żemy poprosić użytkownika 
o określenie działania, które 
miało największy wpływ na 
zakup roślin lub z którymi miał 
styczność przed zakupem. Nie-
kiedy przyjmujemy zasadę, iż 
ostatnia forma reklamy, z któ-
rą klient mógł się zapoznać, 
była czynnikiem decydującym 
w procesie zakupowym – 
mówi Magdalena Wędrow-
ska, właścicielka Szkółki Roślin 
Ozdobnych ‘Clematisy’. 
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Nowe rozwiązania NA START

Wyjątkowy produkt, który 
cieszy nie tylko oczy, 
ale i duszę - oryginalne 
bylinowe boxy 
z kombinacją 9 idealnie 
wyselekcjonowanych 
roślin w doniczkach do 
ogrodu, na balkon i taras 
to nowa propozycja 
w ofercie Szkółki Bylin 
Barcikowscy

Tekst: Natalia Dur

Na Wystawie „Zieleń to 
Życie” 2016 w Warsza-
wie Szkółka Bylin Barci-

kowscy zaproponowała wyjąt-
kowy produkt – bylinowe boxy 
z kombinacją 9 wyselekcjono-
wanych roślin w doniczkach. 
– Boxy, które proponujemy są 
odpowiedzią na rosnące ocze-
kiwania i potrzeby klientów, 
którzy poszukują produktów 
coraz bardziej nietypowych 
i wyjątkowych. Bylinowy box 
to coś więcej niż zwykłe pu-

dełko. To kawałek ogrodu 
w pędzącym świecie, to okno 
na piękno, to cud natury, to 
zamknięta w eleganckim pu-
dełku historia o cudowności 
i niepowtarzalności otacza-
jącego nas świata. Zderzenie 
nieoczywistej formy z delikat-
nością i eterycznością roślin 
otwiera drzwi do królestwa 
luksusu i tajemnicy. Bylinowy 
box to 9 starannie wyselek-
cjonowanych, opisanych roślin 
w doniczkach P9 zamkniętych 
w pięknej, eleganckiej formie 

pudełka z przykrywką. Pro-
dukt idealny na prezent, który 
cieszy się coraz większym za-
interesowaniem – mówi Wło-
dzisław Barcikowski, właściciel 
Szkółki Bylin Barcikowscy. 

Więcej na stronie:  
www.barcikowscy.eu;  

www.barcikowscy-sklep.eu
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Gwarantowany WZROST
Etykieta to bardzo ważne narzędzie marketingowe – poprzez wielkość, kształt, 
projekt graficzny i wykorzystane zdjęcie wpływa na emocje klienta i decyzję 
o zakupie. Musi być atrakcyjna i przyciągać uwagę, dodatkowo powinna być 
opatrzona logotypem szkółki, aby uczynić markę rozpoznawalną na rynku – 
mówi Paulina Kukułowicz, dyrektor sprzedaży w firmie TEK

Rozmawia:  
Natalia Dur

W ostatnim czasie etykie-
ty stały się miniaturowy-
mi billboardami, promu-
jącymi produkt i markę. 
Tym samym ich rola i zna-
czenie diametralnie wzro-
sły. Czy na polskim rynku 
obserwuje Pani zmianę 
w podejściu i wzrost zain-
teresowania zmianą ety-
kiet wśród szkółkarzy? 
Tak, faktycznie od niedaw-
na nastąpiło zwiększenie 
zainteresowania etykietami 
wśród szkółkarzy. Dotychczas 
większość naszych rodzimych 
szkółek korzystała z etykiet 
‘no name’ – na takiej etykiecie 
zazwyczaj znajduje się nazwa, 
zdjęcie oraz piktogramy na 
tyle. Są one proste i zbytnio 
się nie wyróżniają. Można 
nazwać je uniwersalnymi ze 
względu na to, że projekto-
wane są z myślą o tym, by 
kilkanaście szkółek mogło 
korzystać z jednej tej samej 
etykiety. Nasza firma takich 
nie produkuje. Nasze są dedy-
kowane – każda posiada swój 
niepowtarzalny kształt, wspól-
nie z klientem tworzymy pro-
jekt graficzny, a dodatkowo 
są opatrzone logotypem firmy 

– szkółki klienta. Od niedawna 
coraz więcej polskich produ-
centów roślin jest zaintere-
sowanych takimi etykietami 
– chcą się wyróżnić na rynku, 
umocnić swoją markę i być 
rozpoznawalni. Cieszy nas 
fakt, iż coraz częściej słyszymy 
dobre opinie od naszych klien-
tów – oczywiście wiąże się to 
ze zwiększoną sprzedażą ich 
produktów po wprowadze-
niu etykiet jako dodatkowego 
elementu sprzedaży.

Jakie niezbędne elementy 
powinna zawierać dobrze 
opracowana etykieta?
Etykieta to bardzo ważne na-
rzędzie marketingowe – po-
przez wielkość, kształt, projekt 
graficzny i wykorzystane zdję-
cie wpływa na emocje klienta 
i decyzję o zakupie. Musi być 
atrakcyjna i przyciągać uwagę, 
dodatkowo powinna być opa-

trzona logotypem szkółki, aby 
uczynić markę rozpoznawalną 
na rynku.

Gdyby miała Pani porów-
nać polski rynek do krajów 
Europy Zachodniej np. Nie-
miec, czy zauważyła Pani 
jakieś znaczące podobień-
stwa lub różnice dotyczące 
etykiet?
Tak jak mówiłam wcześniej, 
na naszym rynku zaintereso-
wanie nimi pojawiło się dość 
niedawno – szczególnie jeśli 
chodzi o etykiety dedykowa-
ne. Polskie szkółki do tematu 
podchodzą jeszcze z pewną 
rezerwą – to nas nie dziwi, 
etykiety bowiem to dodatko-
wy koszt. Jednak podejście to 
szybko zostaje zweryfikowane 
po wprowadzeniu produktu 
wraz z etykietą do sprzedaży – 
jest to wydatek, który gwaran-
tuje zwiększenie sprzedaży.
Około 90% naszej produkcji 
etykiet to rynek niemiecki – 
nasi sąsiedzi są bardziej od-
ważni jeśli chodzi o ich kształt 
i grafikę. Zamawiają ich bar-
dzo dużo – zazwyczaj wszyst-
kie produkty z danej szkółki 
opatrzone są etykietą. Poza 
tym widać różnice w stylu i es-
tetyce – każdy kraj posiada 
inną. 
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Rola etykiet w sprzedaży roślin jest nie do przecenienia. Dobrze 
zaprojektowana wyróżnia roślinę w miejscu sprzedaży, przyciąga wzrok 
klienta i zachęca do zakupu. O zaletach ich stosowania i nowych konceptach 
marketingowych rozmawiamy z Agnieszką Pelczar-Kałuzińską, właścicielką 
Szkółki Polskie Korzenie A&M Kałuzińscy 

Rozmawia: Natalia Dur

O krok 
DO PRZODU

Rola etykiet w sprzedaży 
roślin jest nie do przece-
nienia, a szkółkarze, któ-
rzy zainwestowali w ich 
zmianę twierdzą bardzo 
często, że efekty przerosły 

ich oczekiwania. Jaka jest 
Pani opinia na ten temat 
i czy zaobserwowała Pani 
znaczne wzrosty sprzeda-
ży roślin po wdrożeniu no-
wych etykiet?

Etykiety indywidualne, w kształ-
cie mapy Polski, wyróżniające 
nasze rośliny, wprowadzili-
śmy w ubiegłym sezonie. Są 
to duże, kolorowe etykiety 
dołączane do wybranych ro-
ślin liściastych, jak magnolie 
i azalie wielkokwiatowe, oraz 
do wybranych roślin szczepio-
nych i szczepionych piennych, 
a także do naszych odmian 
własnych. Założeniem było, 
aby wyposażać w etykiety 
rośliny droższe, uważane 
za ekskluzywne. Właściciele 
niektórych centrów ogrod-
niczych podchodzili do nich 

Dobra etykieta to
przede wszystkim

idealne zdjęcie rośliny,
jej opis, w tym również
warunki, jakich dana
roślina wymaga do
właściwego wzrostu

oraz piktogramy
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z pewnym niepokojem, oba-
wiając się, że konkurencja 
pozna źródło ich materiału 
roślinnego. Po upływie se-
zonu wielu z nich przyznało 
jednak, że sprzedaż wzrosła, 
ponieważ ładna etykieta po-
trafi  przyciągnąć wzrok. Jej 
rolą jest przede wszystkim 
zachęcić konsumenta w cen-
trum ogrodniczym do zakupu 
rośliny. Właściciele tych pla-
cówek coraz chętniej kupują 
więc rośliny z etykietą. 

Jakie niezbędne elementy 
powinna zawierać dobrze 
opracowana etykieta?
Dobra etykieta to przede 
wszystkim idealne zdjęcie 
rośliny, jej opis, w tym rów-
nież warunki, jakich dana 
roślina wymaga do właści-
wego wzrostu oraz pikto-
gramy. Żyjemy w czasach, 
w których klientom coraz 
mniej chce się czytać. Nie-
wielu z kupujących zwróci 
uwagę na opis rośliny, nie-
którzy spojrzą na pikto-
gramy, będące skróconym 
opisem w postaci obrazków 
i symboli. Najważniejszą 
jednak częścią etykiety jest 
zdjęcie, które powinno być 
wykonane w czasie, kiedy 
roślina wygląda najatrakcyj-

niej. Ma ono pokazać jej ce-
chy szczególne, jak wiosen-
ne lub zimowe wybarwienie 
czy kolor szyszek. Uchwy-
cenie walorów rośliny jest 
o tyle ważne, że nie zawsze 
jest ona kupowana przez 
konsumenta w chwili, kiedy 
cechę charakterystyczną wi-
dać. Należy pamiętać, że na 
rynku jest spora liczba od-
mian roślin. Trudno jest więc 
zapamiętać cechy wszyst-
kich, szczególnie klientom 
spoza branży.

Czy w najbliższym czasie 
planuje Pani zmienić lub 
wdrożyć nowe koncepty 
marketingowe wspierają-
ce sprzedaż roślin?
W tym roku planujemy de-
biut naszego nowego kon-
ceptu marketingowego, do-
tyczącego sprzedaży roślin 
z etykietą. Zamierzamy dołą-
czać je również do roślin roz-
mnażanych poprzez sadzon-
kowanie, do tzw. „masówki”, 
czyli jałowców, świerków, 
cyprysików i tui. Są to rośliny 
tańsze i ze względów eko-
nomicznych nie możemy ich 
wyposażać w dużą, eksklu-
zywną etykietę w kształcie 
mapy Polski. Chcieliśmy, aby 
nasz koncept marketingowy 

nie wiązał się z podwyżką 
cen materiału roślinnego. 
Zachowując te same ceny, 
stworzyliśmy etykietę mniej-
szą, tańszą, ale jednocześnie 
atrakcyjną. Będzie ona inna 
niż dotychczas oferowane na 
rynku, a jej kolorystyka na-
wiąże do barw kojarzonych 
z naszą szkółką. Wierzymy, 
że nasi klienci równie entu-
zjastycznie ocenią nasz kon-
cept po zakończonym sezo-
nie, a wprowadzenie etykiet 
do tak dużej liczby odmian 
roślin wzmocni naszą pozy-
cję na rynku ogrodniczym 
i zwiększy rozpoznawalność 
naszej marki. 

Rola etykiet 
w sprzedaży 

roślin jest nie do 
przecenienia, 

a szkółkarze, którzy 
zainwestowali w ich 

zmianę twierdzą 
bardzo często, że 

efekty przerosły ich 
oczekiwania
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Istota ZATOWAROWANIA

Wczesne 
zatowarowanie 
centrum ogrodniczego 
w materiał 
szkółkarski jest 
podstawą sukcesu. 
Brak aktualnej 
i uzupełnianej na 
bieżąco oferty skutkuje 
zachwianiem całego 
procesu sprzedaży 
– począwszy 
od logistyki, 
a skończywszy na 
kliencie ostatecznym

Tekst: Konrad Urbański 

Składanie zamówień i ich 
realizacja przed sezo-
nem wymaga od szkół-

karzy i centrów ogrodniczych 
ogromnego zaangażowania 
i dobrze rozwiniętej bazy lo-
gistycznej. Jednak takie dzia-
łanie przynosi korzyści całemu 
łańcuchowi – od dostawców 
po detalistów. Jakie profity dla 
producentów i sprzedawców 
wynikają z zamówień przed-
sezonowych? Szkółkarze mają 
możliwość zaplanowania pro-
dukcji i dystrybucji, mogą na 
bieżąco śledzić i oceniać ko-
niunkturę i dopasowywać się 
do niej bądź ją kształtować. 
Wczesne zatowarowanie po-
zwala centrom ogrodniczym 
elastycznie reagować na 

potrzeby odbiorców. Sprze-
dawcy otrzymują wydłużone 
terminy płatności, upusty ce-
nowe i większą elastyczność 
w terminach dostaw.

Zanim rozpocznie się cały 
proces, szkółkarze i właści-
ciele centrów zadają sobie 
pytanie, jaki czas jest najlep-
szy na składanie zamówień? 
Producenci zgodnie podkre-
ślają, że niestety nie istnieje 
jeden określony termin. Co-
raz częściej centra ogrodnicze 
zamawiają rośliny wczesną 
jesienią. – Najlepszym termi-
nem zamawiania roślin na 
wiosnę jest jesień lub zima. 
Wtedy jesteśmy w stanie za-
rezerwować konkretne partie 
materiału i jesteśmy spokojni, 
że będziemy mieli rośliny na 
wiosnę. W przypadku roślin, 
które produkujemy w bardzo 

dużych ilościach, to ryzyko, 
że ich zabraknie, jest dużo 
mniejsze. Dzięki temu nasi 
stali klienci nie muszą śpieszyć 
się z zamówieniem wiosen-
nym. Współpracujemy z wie-
loma centrami ogrodniczymi 
i każde z nich zamawia rośliny 
na swój sposób. My staramy 
się dostosować do każdego 
– mówi Karolina Sutkowska, 
współwłaścicielka Szkółki 
Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Sutkowscy. Szkółkarze kuszą 
właścicieli centrów również 
przedsezonowymi rabatami.  

Producenci zgodnie podkre-
ślają, że najlepszym terminem 
składania zamówień pozosta-
je późna jesień/wczesna wio-
sna. Dużo jednak zależy od 
pogody – im wcześniej przy-
chodzi wiosna, tym lepiej dla 
centrów i szkółek. 
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ILE ZAMÓWIĆ?

Kolejną istotną kwestią 
w procesie logistycznym 

jest dotowarowanie. – Jeże-
li wszystko jest w porządku 
i posiadamy odpowiednią 

ilość roślin, jesteśmy w sta-
nie dotowarować centrum 
w przeciągu jednego lub 
dwóch dni roboczych. Centra 
ogrodnicze zawsze zamawia-

ją znacznie mniej niż marke-
ty, dlatego można je zaopa-
trzyć szybciej. Proces wygląda 
nieco inaczej w przypadku 
dużych marketów, do takich 
zamówień musimy się za-
wsze przygotować ze sporym 
wyprzedzeniem, z reguły 
zamówienia wiosenne są po-
twierdzane jesienią roku po-
przedniego – mówi Krzysztof 
Wędrowski, właściciel Szkółki 
Pnączy Wędrowski. Średnio 
proces dotowarowania trwa 
maksimum dwa dni. Bardzo 
często centra decydują się na 
zakup mniejszej ilości towa-
ru z większą częstotliwością, 
dzięki czemu oferta roślinna 
może być na bieżąco odświe-
żana. – Jeśli chcemy, aby na-
sze rośliny sprzedawały się 
w sklepie czy centrum ogrod-
niczym, muszą być tam do-
starczone na czas, wysokiej 
jakości i w odpowiedniej ilo-
ści. Stałym klientom oferuje-
my regularne dostawy. Dla 
punktu handlowego wygod-
niej jest zamawiać materiał 
w mniejszych ilościach, ale 
często dzięki temu rośliny 
są w lepszej kondycji, a asor-
tyment ciekawszy – komen-
tuje Wojciech Wróblewski, 
prezes Związku Szkółkarzy 
Polskich. 

R E K L A M A

►
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PRZEZ ETYKIETÊ do serca

Ostatnie sezony wska-
zują jak istotna dla 
marketingu rośliny 

jest odpowiednia etykieta. Dla 
producenta jest wizytówką. 
Centrum ogrodnicze dzięki 
niej może odpowiednio dbać 
o materiał roślinny i sprzedaż 
klientowi detalicznemu peł-
nowartościowego produktu. 
Konsument natomiast może 
jak najdłużej cieszyć się ro-
śliną, wybrać odpowiednie 
podłoże i wystarczająco nasło-
necznione miejsce, a także bez 
większych trudności ją pielę-
gnować. – Każda roślina licen-
cyjna w naszej ofercie musi 
być zaopatrzona w kolorową 
etykietę. Pozostałe, szczegól-
nie liściaste i byliny, również 

To ona promuje produkt i markę. Obecnie, zgodnie z zachodnimi trendami, 
coraz więcej producentów roślin decyduje się na wprowadzenie wyraźnej 
i przyciągającej uwagę etykiety do większości swoich roślin 

mogą być zaopatrzone w ety-
kiety. Można powiedzieć, że 
stało się to już standardem 
i co roku wprowadzamy ety-

kiety do kolejnych odmian. 
Oprócz tego każdą roślinę 
możemy zaopatrzyć w wodo-
odporną naklejkę z kodem 
kreskowym, nazwą odmiano-
wą czy rozmiarem pojemnika 
– mówi Wojciech Wróblewski. 
Szkółkarze poszukują jak naj-
ciekawszej formuły etykiety. 
Eksperymenty są dozwolone, 
jednak muszą być przeprowa-
dzane w granicach rozsądku 
– musi ona być przede wszyst-
kim prosta i czytelna. 

W Polsce etykiety nie są jesz-
cze aż tak popularne, jednak 
stopniowo wprowadzają je 
kolejne szkółki. Producenci 
natomiast zachęcają szkółka-
rzy do niekonwencjonalnej 
formy, która ma przyciągać 
klienta.  

ZMIENNOŚĆ SPRZEDAŻY

W naszym gospodarstwie nie 
ma reguły, jeśli chodzi o se-
zonowość sprzedaży roślin. 
Każdy rok jest dla nas inny. 

Jesienną sprzedaż zaczyna-
my zazwyczaj w połowie 
sierpnia, a kończymy w li-
stopadzie. W tym roku jesie-
nią nasze rośliny pojechały 
głównie poza granice Polski.  
Sprzedaż krajowa przesunęła 
nam się w tym sezonie na po-
czątek roku - mamy w związ-
ku z tym mnóstwo pracy przy 
zabezpieczaniu roślin zimą! 
No i z niecierpliwością czeka-
my na wiosnę! 

ALEKSANDRA KUSIBAB-WYKA

WŁAŚCICIELKA GOSPODARSTWA OGRODNICZEGO KUSIBAB-WYKA
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SPRZEDAŻ INTERNETOWA – tak czy nie?
Producenci roślin różnie podchodzą do sprzedaży internetowej. Z jednej strony 
to duża wygoda dla klienta detalicznego – nie musi wychodzić z domu, a rośliny 
będzie miał dostarczone pod same drzwi – ale też duże wyzwanie dla szkółkarzy. 
Jak to wygląda w praktyce?

Dla szkółkarzy sprzedaż 
internetowa z jednej 

strony przynosi duże docho-
dy, z drugiej natomiast wią-
że się z pewnymi trudnościa-
mi. Wysyłana roślina musi 
być odpowiednio zabezpie-
czona przed warunkami at-
mosferycznymi, największy-
mi zagrożeniami są ciepło 
w lecie i mróz w zimie. – Na-
sza platforma internetowa 
od roku funkcjonuje bardzo 
dobrze. Czynnikiem deter-
minującym udaną sprzedaż 
jest błyskawiczna wysyłka, 

najlepiej zaraz po wpłacie – 
mówi Artur Maj, właściciel 
Szkółki Roślin Ozdobnych 
Daglezja. – Jeśli są to zamó-
wienia duże, wynajmujemy 
firmę transportową, jednak 
przy zamówieniach mniej-
szych oferujemy nasz trans-
port, co minimalizuje ryzyko 
uszkodzenia rośliny – doda-
je. Sprzedaż internetowa 
bardzo często łączy różne 
funkcjonalności, jak w przy-
padku Szkółki Pnączy Wę-
drowski. – Nasza platforma 
internetowa funkcjonuje od 

trzech lat. Strona interneto-
wa szkółki łączy się z Allegro 
i naszym sklepem interneto-
wym. Zamówienie wygląda 
tak jak w przypadku innych 
produktów, poprzez wir-
tualny koszyk. Oferujemy 
różne formy płatności i za-
pewniamy wszystkie moż-
liwe ułatwienia sprzedaży 
internetowej – komentuje 
Krzysztof Wędrowski. Wie-
lu szkółkarzy decyduje się 
jednak pozostać przy tele-
fonicznej bądź osobistej for-
mie sprzedaży. 
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Co z tymi IGLAKAMI?

Z naszych obserwacji 
wynika, że znaczenie 
iglaków na rynku nie 
będzie ani spadać, 
ani rosnąć kosztem 
roślin liściastych, 
bylin czy pnączy. 
Rośliny iglaste 
zawsze cieszyły 
się popularnością, 
mają zupełnie inne 
cechy niż liściaste 
i nie są w stanie ich 
całkowicie zastąpić 
ani też zostać 
zastąpione – mówi 
Karolina Sutkowska, 
właścicielka Szkółki 
Drzew i Krzewów 
Ozdobnych 
Sutkowscy 

Rozmawia:  
Michał Gradowski

Jakie gatunki i odmiany 
roślin iglastych zyskują na 
popularności wśród klien-
tów? 
Coraz większym zaintere-
sowaniem cieszą się rośliny 
szczepione, głównie srebrne 
odmiany świerków oraz róż-
ne odmiany sosny. Rośnie też 
popularność cisów, które są 
często wybierane na rośliny 
żywopłotowe. Klienci coraz 
bardziej doceniają walory ro-

ślin iglastych – fakt, że mogą 
cieszyć oko cały rok i dobrze 
wyglądają także zimą. Wzra-
sta też zainteresowanie wol-
no rosnącymi odmianami 
świerków, które w okresie 
świąt Bożego Narodzenia peł-
nią funkcję ogrodowych cho-
inek, a latem ozdabiają ogród 
swoimi urokliwymi przyrosta-
mi. W mniejszych, przydomo-
wych ogrodach coraz częściej 
można spotkać karłowate od-
miany iglaków, które nie zaj-
mują dużo miejsca, a przy tym 
są doskonałą ozdobą. 

Czy na rynku można za-
uważyć większy popyt na 
duże okazy iglaków? 
Rzeczywiście zainteresowanie 
dużym materiałem iglastym 
jest coraz większe. Często 
klienci wybierają duży okaz 
iglaka, który chcą wyekspo-
nować w ogrodzie, natomiast 
dookoła sadzą mniejsze eg-
zemplarze roślin, które nie 
będą konkurencją dla dorosłe-
go już drzewa, ale jego uzu-
pełnieniem. Zdarza się rów-
nież, że konsumentom zależy 
na szybkim zalesieniu działki, 
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ponieważ chcą szybko zapeł-
nić ją roślinnością, nie czekając 
kilkunastu lat aż dorosną małe 
sadzonki. Z takim przeznacze-
niem najczęściej wybierane są 
bardziej pospolite odmiany 
roślin, np. świerk serbski. 

Czy w przyszłości znacze-
nie iglaków będzie spadać 
kosztem roślin liściastych, 
czy wręcz przeciwnie? 
Z naszych obserwacji wynika, 
że znaczenie iglaków na rynku 
nie będzie ani spadać, ani ro-
snąć kosztem roślin liściastych, 
bylin czy pnączy. Rośliny igla-
ste zawsze cieszyły się pewną 
popularnością, mają zupełnie 
inne cechy niż rośliny liściaste 
i nie są w stanie ich całkowicie 
zastąpić ani też zostać zastą-
pione. Uważam, że dla zacho-

wania różnorodności w ogro-
dzie – zarówno tej wizualnej, 
jak i biologicznej – należy za-
wsze wybierać rośliny iglaste 
oraz liściaste, gdyż są dla sie-
bie idealnym uzupełnieniem. 
Moim zdaniem, które podzie-
la także spora grupa naszych 
klientów, piękny ogród to nie 

taki, który jest idealnie zapro-
jektowany przez architekta, 
lecz taki, w którym występuje 
mieszanka gatunków roślin li-
ściastych oraz iglastych. Wtedy 
nie są dla siebie konkurencją 
i z zachowaniem równowagi 
uzupełniają wspólną, zieloną 
kompozycję. 

Coraz większym zainteresowaniem 
cieszą się rośliny szczepione, głównie 
srebrne odmiany świerków oraz różne 

odmiany sosny. Rośnie też popularność 
cisów, które są często wybierane  

na rośliny żywopłotowe
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Miskant chiński ‘Rotsilber’ 
To jedna z pierwszych odmian, jakie 
pojawiły się na naszym rynku i jedna 
z najtrwalszych, zachowująca swą 
atrakcyjność w ogrodzie przez długie 
lata. Kwitnie na jasnoczerwony kolor 
już sierpniu i utrzymuje kwiatostany 
do ścięcia wiosną. Zimą mają one już 
kolor sepii i wspaniale falują w śnie-
życy. Dorasta do 2,5 m, rokrocznie 
podwajając objętość kępy. Bardzo 
tolerancyjna – wytrzymuje okresowe 
zarówno podsuszanie, jak i zalewanie. 
Idealna na zasłony – w warunkach 
wiosennych przy optymalnej pogo-
dzie szybko osiąga 1,5 m wysokości. 
Doskonala roslina dla tych, którzy nie 
oczekują fajerwerków kolorystycz-
nych, lecz stabilnego akcentu orientalnego w swoim ogrodzie.

Grassfactory
ul. św. Stanisława Kostki 49, 05-504 Złotokłos
www.grassfactory.com.pl

Malinotruskawka 
(Rubus illecebrosus) 
Preferuje stanowiska słoneczne 
lub lekko ocienione, wilgotne 
bez większych wymagań 
glebowych. Krzewy z kolcza-
stymi pędami, dorastające do 
wysokości 0,6 m i szerokości ok. 
1 m. Owoce czerwone, w smaku 
przypominają owoce morwy, 
bardzo smaczne.

Gospodarstwo Ogrodnicze Kusibab-Wyka
Prandocin Iły 88a 
32-090 Słomniki
www.kusibab-wyka.pl

Salvia o�  cinalis – Szałwia lekar-
ska ‘Tricolor’ 
To bardzo dekoracyjna 
odmiana szałwii dzięki 
aromatycznym, trójbarw-
nym liściom. Doskonale 
nadaje się jako roślina 
ozdobna do kompozycji 
bylinowych, grządek 
ziołowych, jak również do 
uprawy w pojemnikach 
na balkonie czy tarasie. 
Miododajna, przyjazna 
dla pszczół.

Gospodarstwo Specjalistyczne Panek
ul. Marii Dąbrowskiej 12, 05-800 Pruszków
www.e-panek.pl

Głóg ostrogowy 
– Crataegus pedicellata 
Niewielkie drzewo z o kulistej 
koronie, ozdobne wiosną z białych 
miododajnych kwiatów, jesienią 
z krwistoczerwonych bardzo du-
żych (do 4 cm średnicy) owoców. 
Roślina o wybitnie leczniczych 
własciwościach. Owoce działają 
wzmacniająco na mięsień sercowy, 
przeciwzakrzepowo i przeciwmiaż-
dżycowo. Zalecane do spożycia 
w postaci nalewek, konfitur 
i kompotów. Crataegus pedicellata

Szkółka Drzew i Krzewów i Owocowych i Ozdobnych 
CONICA
ul. Drwali 47, 44-240 Żory
www.conica.pl.

Berberys Thunberga (Berberis 
thunbergii) ‘Inspiration’ 
Karłowy krzew o kulistym pokroju, 
osiągający ok. 1 m średnicy. 
Cechuje się atrakcyjnymi, wie-
lobarwnymi liśćmi, pokrytymi 
białymi, różowymi, czerwonymi 
i purpurowymi plamkami. Roślina 
niewymagająca, nadaje się do 
uprawy w niewielkich ogrodach, 
również w pojemnikach, na 
stanowiskach słonecznych lub 
częściowo zacienionych. Dobrze 
znosi formowanie. 

Szkółka Krzewów Ozdobnych – SŁOTA
ul. Oleśnicka 20, 28-133 Pacanów
www.slota.pl

Liliowiec ‘Roswitha’ 
Piękna odmiana 
liliowca o pełnych 
kwiatach w kolorze 
brzoskwiniowo-ró-
żowym z purpu-
rowym środkiem. 
Dorasta do ok. 
60 cm wysokości. 
Kwiaty osadzone 
na sztywnych pę-
dach nie pokładają 
się. Z daleka wygląda jak kwitnąca pełna róża. Bylina w pełni 
mrozoodporna oraz długowieczna, niewymagająca specjalnych 
zabiegów pielęgnacyjnych. 

Szkółka Krzewów i Drzew Ozdobnych Krystyna 
i Stanisław Abram
ul. Szeroka 43, 43-450 Ustroń
www.abram-szkolka.com.pl
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Róże w ekobalocie 
Kilkadziesiąt odmian 
róż w ekoopakowa-
niach. Szczepione 
róże zapakowane 
w atrakcyjny, eko-
logiczny woreczek 
jutowy. Róże wielko-
kwiatowe rabatowe 
oraz pnące.

Szkółka Roślin Ozdobnych „Clematisy” M.K.J. 
Wędrowscy
ul. Sportowa 1 A
83-211 Kolincz k. Starogardu Gdańskiego
www.clematisy.com.pl 

Viburnum ×carlcephalum 
– Kalina angielska 
Wartościowy, rzadko spoty-
kany, wolno rosnący krzew 
o efektownych kwiatach. 
Dorasta do 2,5 m wysokości 
i szerokości. Pędy luźno 
ułożone. Liście zielone, grube, 
pokryte kutnerem. Zakwita 
bardzo obficie, kwiaty białe, 
kuliste do 13 cm średnicy, silnie 
pachnące. Kwitnie na przeło-
mie maja i  czerwca. Krzewy wiążą pąki kwiatowe jesienią, dlatego 
cięcia korekcyjne powinno się wykonywać zaraz po kwitnieniu. 
Gatunek ten nie zawiązuje owoców. Lubi żyzne i wilgotne gleby. 
Stanowiska słoneczne i osłonięte. Kalina polecana do ogrodów 
przydomowych ze względu na bardzo przyjemny zapach, warto ją 
posadzić przy ścieżce lub blisko domu, uprawiana jako soliter lub do 
roślinnych kompozycji.

Szkółka Roślin Ozdobnych Wilkońscy 
Sierakowice Prawe 22 
96-100 Skierniewice 
www.wilkonscy.pl
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Jarzębina ‘Ulung’ 
Odmiana jarzębiny o jadalnych 
owocach niezawierających gorycz-
ki. Drzewo rośnie zdrowo i silnie, do 
wysokości ok. 7-8 m. Liście zdrowe, 
jesienią przebarwiające się na 
kolor pomarańczowo-czerwony 
w zależności od warunków gle-
bowych i pogody. Cenna odmiana 
sprawdzająca się w przestrzeni 
miejskiej oraz prywatnych ogro-
dach. Jesienią stanowi piękny 
kolorowy akcent.

Szkółka Krzewów i Drzew Ozdobnych Krystyna 
i Stanisław Abram 
ul. Szeroka 43, 43-450 Ustroń 
www.abram-szkolka.com.pl

Thuja occidentalis ‘Anki’ 
Odmiana żywotnika o jasnozie-
lonym, delikatnym, drobnym 
i gęstym ulistnieniu, które nie 
przybiera rudego zabarwienia 
zimą, a wewnętrzne pędy długo 
utrzymują żywotność, dzięki 
czemu roślina nie ogałaca się od 
wewnątrz. Pokrój zwarty, kolum-
nowy, o pędach wzniesionych, 
wachlarzowato rozgałęzionych, 
przypominających żywotnik 
wschodni. Mutacja znaleziona 
w Szkółce Kurowscy i przez nią 
aktualnie oferowana.

Szkółki Kurowscy
ul. Kurowska 105; 24-130 Końskowola
www.kurowski.pl

Kosmatka śnieżna 
Tworzy dwudziestoparocentymetrowe 
kępy z wyrastającymi ponad nie białymi 
kwiatostanami. Jej długie, proste liście 
mają na  brzegach srebrzyste włoski. 
Preferuje stanowiska wilgotne do umiar-
kowanie suchych, półcieniste. Naturalnie 
predestynuje do założeń parkowych 
o półdzikim charakterze lub przecho-
dzących w leśne tereny. Odmiana ‘Lucius’ 
ma nieco wyższe kwiatostany (ok. 60 cm) 
i bardziej zwarty pokrój przy ob� tszym kwitnieniu. Inna krewna 
z rodziny kosmatek, luzula pilosa – oprócz wartości ozdobnych ma 
też wartość leczniczą. Jak podaje doktor Różański, surowcem jest 
korzeń – Radix Luzulae, najlepiej świeży, z którego sporządzana 
jest nalewka kosmatkowa, Tinctura Luzulae. Korzeń szybko umyć 
i zmielić. 1 część korzenia mielonego zalać 5 częściami alkoholu 
40-60% lub 5 częściami wina wytrawnego. Działanie: przeciwza-
krzepowe, przeciwzapalne, moczopędne, przeciw kamicy.

Grassfactory
ul. św. Stanisława Kostki 49, 05-504 Złotokłos
www.grassfactory.com.pl

Rungia klosii – Grzybowe zioło 
Grzybowe zioło to bardzo 
atrakcyjna roślina, która 
swą nazwę zawdzięcza 
niespotykanemu smako-
wi grzybów, najbardziej 
intensywnemu podczas 
gotowania (dodajemy na 
sam koniec). Można do-
dać do kanapek lub użyć 
do potraw gotowanych. 
Doskonale nadaje się do 
urozmaicenia ogródka 
ziołowego.

Gospodarstwo Specjalistyczne Panek
ul.  Marii Dąbrowskiej 12, 05-800 Pruszków
www.e-panek.pl

Hemerocallis 
‘Bobo Anne’ – Liliowiec 
P i ę k n y  l i l i o w i e c 
o pełnych kwiatach 
w kolorze ciepłej 
mandarynki. Wyróżnia 
się nie tylko wyjątkową 
aparycją, ale także tym, 
że jest to odmiana 
pachnąca. Osiąga wy-
sokość 60 cm, kwitnie 
w czerwcu i lipcu.

Szkółka Bylin Barcikowscy
ul. Mogileńska 14, 88-170 Pakość
www.barcikowscy.eu
www.barcikowscy-sklep.eu

Wiąz drobnolistny ‘Geisha’ 
– Forma pienna, Ulmus 
parvi� ora ‘Geisha’ 
Oryginalna, wolno rosnąca odmiana 
wiązu szczepiona na pniu o wysoko-
ści 100-120 cm; ozdobna z drobnych, 
biało obrzeżonych, ząbkowanych liści, 
szczególnie dekoracyjnych wiosną. 
Dla zachowania kulistej formy korony 
zaleca się cięcie przed rozpoczęciem 
wegetacji oraz wczesnym latem.

‘Geisha’
Ulmus parvifolia

Szkółka Drzew i Krzewów i Owocowych i Ozdobnych 
CONICA
ul. Drwali 47, 44-240 Żory
www.conica.pl



NOWOŚCI

Żywotnik zachodni 
(Thuja occidentalis) 
FIRE CHIEF® ‘Congabe’ 
Wolno rosnąca odmiana, o pokroju zbliżo-
nym do kulistego i gęstej budowie. Dorasta 
po wielu latach do 1,5 m wysokości i podob-
nej szerokości. Cechuje się złocistym ulist-
nieniem, początkowo igiełkowatym, później 
łuskowatym, przy czym cechą szczególną 
jest ognistoczerwone zabarwienie młodych 
przyrostów, szczególnie intensywne od 
jesieni do wiosny. ‘Red Chief’ pochodzi od 
znanej odmiany ‘Rheingold’, jednak odzna-
cza się bardziej intensywnym zabarwieniem i mniejszą podatnością 
na rozłamywanie pod wpływem opadów śniegu. Wymaga gleb 
umiarkowanie wilgotnych, jest całkowicie mrozoodporna. Najlepsze 
wybarwienie osiąga w pełnym słońcu.

Szkółka Krzewów Ozdobnych Słota
ul. Oleśnicka 20a. 28-133 Pacanów
http://www.slota.pl

Sassafras albidum – Sasafras 
lekarski  
Oryginalne, efektowne, 
aromatyczne drzewo. Cechą 
charakter ystyczną jest 
występowanie na jednej 
roślinie trzech typów liści: 
jajowatych, klapowanych na 
dwie części oraz trójklapo-
wych. Jesienią efektownie 
przebarwiających się na 
pomarańczowo i czerwono.

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Acrocona
ul. Wilanowska 1, 05-509 Józefosław
www.acrocona.pl

Viburnum opulus 
 ‘Park Harvest’ 
– Kalina koralowa 
 ‘Park Harvest’ 
Duży, bardzo dekoracyjny krzew dorastający do 4 m wysokości, 
o pędach nagich, w zimie jasnoszarych. Duże żółte i jasnozielo-
ne liście, pięknie przebarwiające się jesienią. Kwiaty duże, białe, 
zebrane w płaskie podbaldachy, na brzegu płonne, wewnątrz 
drobne z pręcikami i słupkami. Kwitnie na przełomie maja i  
czerwca. Owoce krwistoczerwone, bardzo długo utrzymują się 
na gałązkach – często do wiosny. Lubi żyzne i wilgotne gleby. 
Stanowiska słoneczne do cienistych. W miejscach dobrze do-
świetlonych liście intensywniej wybarwiają się. Dobrze rośnie 
w warunkach miejskich. Polecana do dużych ogrodów, parków 
i zieleni osiedlowej jako jasny akcent w kompozycjach roślin-
nych. Dobrze rośnie w warunkach miejskich.

Szkółka Roślin Ozdobnych Wilkońscy 
Sierakowice Prawe 22 
96-100 Skierniewice 
www.wilkonscy.pl

R E K L A M A

►
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DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

LUBELSKIE

Polplant sp. z o.o.  
 Średzina 12 A, 56-300 Milicz
  tel. 71 384 01 21, 

fax. 71 384 53 02 
 www.polplant.pl
 e-mail: polplant@op.pl
 Osoba do kontaktu: Bernadeta Bargielewicz

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych specjalizująca się 
w produkcji podkładek z pojemników i multipalet do szcze-
pień materiału iglastego i liściastego; młodzieży do rozsad 
– odmiany na plantacje choinkowe oraz odmian sosen – 
głównie kosodrzewin w uprawie pojemnikowej i gruntowej.

Szkółka Bylin, Traw, 
Paproci i Krzewów 
E.W. Barcikowscy  
  ul. Mogileńska 14, 

88-170 Pakość k. Inowrocławia
  tel. 509 126 636; Dział Sprzedaży 

Hurtowej – 509 126 637; Dział Sprzedaży Detalicznej, 
Sklep Internetowy – 798 142 505; Dział Marketingu – 
726 414 394

  www.barcikowscy.eu; www.barcikowscy-sklep.eu
  e-mail: biuro@barcikowscy.eu; marketing@barcikow-

scy.eu

Szkółka istnieje od 1994 r. Od początku jej specjalizacją jest materiał iglasty oraz liściasty zimozielony 
z gruntu. W ostatnich latach rozwijana jest także produkcja roślin w pojemnikach. Wysokiej jakości 
rośliny w przystępnych cenach oraz szeroki asortyment powodują, że przez ponad 20 lat istnienia 
szkółka zdobyła wielu zadowolonych klientów branżowych na terenie całego kraju, a także poza 
granicami Polski. Szkółka położona jest w Pakości k. Inowrocławia, niedaleko Bydgoszczy, Poznania 
i Torunia. należy do największych szkółek bylin w Polsce. Specjalizuje się w produkcji bylin, traw, 
paproci, ziół i krzewów. Oferuje ponad 2500 odmian i gatunków. Wszystkie rośliny produkowane są 
w pojemnikach od P9 do C5 i większych, co umożliwia sprzedaż i nasadzenia w okresie od marca 
do listopada. Służy fachowym doradztwem w dziedzinie roślin, jak i tworzenia zielonych dachów 
i ścian. Szkółka zrzeszona jest w Związku Szkółkarzy Polskich i Polskim Stowarzyszeniu Dachy Zielone.

Szkółkarstwo Owocowo-Ozdobne 
Jacek Niedźwiedź  
  Stary Dwór 84, 

86-010 Koronowo
 tel./fax 52 382 15 36
 www.niedzwiedz.com.pl
  e-mail: jacek.niedzwiedz.szkolka@wp.pl, 

biuro@niedzwiedz.com.pl

Szkółkarstwo Owocowo-Ozdobne Niedźwiedź to fi rma 
rodzinna, trzypokoleniowa, którą współtworzą państwo 
Zdzisław i Zenona Niedźwiedź, założyciele szkółki. Pro-
dukcją roślin ozdobnych iglastych i liściastych w bardzo 
szerokim asortymencie zajmuje się Jacek Niedźwiedź 
wraz z córką Jagodą, a najmłodszy z rodziny, Wojciech 
z Anną, trudnią się produkcją drzew alejowych. Szkółka 
oferuje rośliny najwyższej jakości, pielęgnowane przez 
doświadczonych ogrodników.

Gospodarstwo Szkółkarskie 
Leszek Adamczyk  
  ul. Nowy Pożóg 45, 

24-130 Końskowola
  tel. 501 511 751, 81 8812528
  www.drzewkaowocowe.com
  e-mail: leszek.adamczyk1@o2.pl

Gospodarstwo Szkółkarskie Adamczyk Leszek oferuje sze-
roki wybór starszych odmian drzewek oraz innych gatun-
ków drzew sadowniczych. W ofercie znajdują się jabłonie 
bezparchowe na sady ekologiczne oraz sadownicze, drzew-
ka na intensywne karłowe sady, owocowe drzewka kolum-
nowe oraz drzewka duo i mini. Szkółka kompleksowo za-
opatruje centra, sklepy i hurtownie ogrodnicze w materiał 
szkółkarski, zarówno wiosną, jak i jesienią. Gospodarstwo 
Szkółkarskie Leszek Adamczyk eksportuje rośliny do krajów 
Unii Europejskiej oraz na Wschód.

Bracia Dębscy 
Szkółki Drzew 
Krzewów i Bylin  
  www.braciadebscy.com.pl
  Punkt sprzedaży
  tel. 81 881 73 20; 81 881 72 51
  fax: 81 881 73 24
  e-mail: 

punkt@braciadebscy.pl

Andrzej Dębski
  Młynki 130, 24-130 Końskowola
  tel. 81 881 79 10;

fax 81 881 71 82
  e-mail: andrzej@braciadebscy.pl

Piotr Dębski
  Młynki 120 A, 

24-130 Końskowola
  tel. 81 881 79 05; 

fax 81 881 73 21
  e-mail: piotr@braciadebscy.pl
 
Krzysztof Dębski
  Sielce 16 A, 24-130 Końskowola
  tel. 81 881 79 00; 

fax. 81 881 79 02
  e-mail: krzysztof@bracadebscy.pl

Szkółki Drzew Krzewów i Bylin Braci Dębskich oferują 
szeroki asortyment roślin wysokiej jakości, sprzedawa-
nych w hurcie i detalu. W asortymencie fi rmy drzewa 
i krzewy liściaste, iglaste w kontenerach i z gruntu oraz 
krzewy owocowe, byliny i trawy w kontenerach.

Szkółki Kurowscy  
  ul. Kurowska 105, 

24-130 Końskowola
  tel. 81 881 62 13, 

fax 81 881 69 40
  www.kurowski.pl
  e-mail: info@kurowski.pl

Szkółki Kurowscy to ponad 50 lat doświadczenia, tradycji 
i pasji. W ofercie drzewa i krzewy liściaste i iglaste, w po-
jemnikach i z gruntu, formy szczepione, formy pienne oraz 
pnącza. Łącznie ponad 500 gatunków i odmian, w tym 
nowe odmiany własnej hodowli oraz odmiany licencjono-
wane. Wygodne warunki współpracy i dostaw do centrum 
ogrodniczego.
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Szkółka Roślin Ozdobnych 
Tadeusz Pałka  
  ul. Stok 105, 

24-130 Końskowola
  tel. 608 365 170
  www.roze-palka.com
  e-mail: palka.tad@gmail.com
  Osoba do kontaktu: Tadeusz Pałka

Podstawowym profi lem działalności jest produkcja róż. 
W ofercie m.in. najnowsze odmiany na licencji niemiec-
kich hodowców Kordes Sohne i Rosen Tantau oraz bel-
gijskiej szkółki Lens Roses charakteryzujące się dużą 
odpornością na choroby. W ofercie szkółki znajdują się 
również trawy, w tym wiele nowych odmian miskantów 
oraz żywotnik zachodni ‘Smaragd’. 

Szkółka Drzewek 
Owocowych Sułek  
  Ożarów 122, 

24-150 Nałęczów
  tel. 603 87 33 58 j. rosyjski; 

668 88 27 27 j. angielski
  www.szkolkasulek.pl
  e-mail: biuro@sulek.com.pl
  Osoba do kontaktu: 

Karolina Rosa - (biuro) 668 88 27 27

Gospodarstwo zajmuje się produkcją jednorocznych oku-
lantów oraz dwuletnich drzewek typu knipboom; w asor-
tymencie: jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie 
oraz sadzonki: maliny, porzeczki i jagody kamczackiej.

Szkółka Drzew 
i Krzewów Ozdobnych 
Green Market  
  ul. Miedniewicka 14, 96-100 Skierniewice
  tel./fax 046 833 18 02
  kom. 601 345 329
  www.greenmarket.biz.pl
  e-mail: greenm@sk.onet.pl, greenmarket@

greenmarket.biz.pl, biuro@green-market.eu

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Green Market zajmuje 
się produkcją drzew i krzewów ozdobnych w pojemnikach 
oraz produkcją młodzieży w pojemnikach P9 i szczepionej 
iglastej w P9. Prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną.

A&M Kałuzińscy
Szkółka Polskie   
Korzenie
  Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek
  tel. kom. 501 063 090
  www.kaluzinscy.pl
  e-mail: biuro@kaluzinscy.pl
  Osoba do kontaktu: 

Agnieszka Pelczar-Kałuzińska

A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie zlokalizowana 
w Boczkach powstała na bazie wieloletnich doświadczeń, 
w oparciu o najnowsze technologie wykorzystywane w pro-
dukcji szkółkarskiej. Jej oferta obejmuje krzewy iglaste, 
szczepione i szczepione pienne oraz liściaste wybranych 
gatunków i odmian. W gospodarstwie można kupić materiał 
roślinny najwyższej jakości oraz odmiany własne niedostęp-
ne w innych gospodarstwach szkółkarskich.

Specjalistyczne 
Gospodarstwo   

SPECJALISTYCZNE  GOSPODARSTWO  OGRODNICZE

kom. 509 273 208
kom. 606 448 291
www.kosowscy.pl

-    Piotr Kosowski
-    Anna Bilska zd. Kosowska
      biuro@kosowscy.pl

MŁODZIEŻ

ROŚLINY DOROSŁE Z POJEMNIKÓW I Z GRUNTU

DUŻE PARTIE WYRÓWNANEGO MATERIAŁU

GOTOWE ŻYWOPŁOTY

ROŚLINY FORMOWANE

CIS POŚREDNI HICKSII

Ogrodnicze Kosowscy
  ul. Jeziorna 42, 91-358 Łódź
  kom. 606 448 291 (Anna Kosowska-Bilska)
  kom. 509 273 208 (Piotr Kosowski) 
  www.kosowscy.pl
  e-mail: biuro@kosowscy.pl

Szkółka Kosowscy specjalizuje się w produkcji cisa pośred-
niego ‘Hicksii’ (Taxus x media ‘Hicksii’). W ofercie rośliny 
w pojemnikach od P9 do 250 l oraz rośliny z gruntu. W asor-
tymencie egzemplarze strzyżone maszynowo w kształt kuli 
(o średnicy do 35 cm) oraz stożka (do wys. 90 cm). Szkółka 
oferuje duże i wyrównanie partie materiału.

Szkółka Roślin 
Ozdobnych Wilkońscy  
  Sierakowice Prawe 22, 

96-100 Skierniewice
  tel. 510 609 612, 514 572 899
  www.wilkonscy.pl
  e-mail: szkolka@wilkonscy.pl
  Osoba do kontaktu: Karol Wilkoński

Szkółka specjalizuje się w sadzonkach krzewów liściastych 
w multiplatach, młodzieży krzewów liściastych w P9, ma-
teriału dorosłego: krzewów iglastych i liściastych, drzew 
alejowych, formach szczepionych roślin iglastych i liścia-
stych. Ponadto w ofercie jagoda kamczacka i piwonie.
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Szkółka Róż 
Grzegorz Hyży  
 Więckowice 173, 32-830 Wojnicz
 tel. 501 364 038
 www.rozeogrodowe.pl
 e-mail: sklep@rozeogrodowe.pl
 Osoba do kontaktu: Grzegorz Hyży 

Szkółka specjalizuje się w produkcji krzewów róż krza-
czastych i piennych. Oferuje najnowsze odmiany o dużej 
odporności na choroby grzybowe, na licencji fi rm Kordes 
i Tantau. Sprzedaje okazałe rośliny w dużych pojemnikach 
kierowane do wymagających klientów.

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Kusibab-Wyka  
  Prandocin Iły 88 a, 

32-090 Słomniki
 tel. 12 385 79 44
 kom. 509 937 481, 509 937 482
 www.kusibab-wyka.pl
 e-mail: biuro@kusibab-wyka.pl
  Osoby do kontaktu: Aleksandra Kusibab-Wyka, 

Marcin Wyka, Joanna Szafarska 

Szkółka specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości sa-
dzonek roślin jagodowych (borówki amerykańskie, jagody 
kamczackie, maliny, jeżyny, żurawiny, brusznice, aronie) 
oraz ozdobnych (lilaki, różaneczniki, azalie, kalmie). Ofe-
ruje zarówno rośliny do dalszej produkcji, jak i gotowy 
materiał na plantacje i do centrów ogrodniczych. Sadzonki 
dostępne są w doniczkach od P9 do C3. Szkółka prowadzi 
wyłącznie sprzedaż hurtową.

Szkółki Drzew 
i Krzewów   
Ozdobnych Acrocona
 Joanna Widaj
  05-509 Józefosław, 

ul. Wilanowska 1
 tel. (22) 750 75 45, 601 22 04 08
 e-mail: widaj@acrocona.pl
 www.acrocona.pl

Szkółka z wieloletnią tradycją, położona na południu War-
szawy. Od roku 2004 funkcjonuje pod nazwą ACROCONA. 
Oferuje szeroki asortyment roślin iglastych, liściastych, 
pnącza oraz formy szczepione w pojemnikach. Ofertę 
kieruje do odbiorców hurtowych i detalicznych. Szkółka 
zrzeszona jest w Związku Szkółkarzy Polskich.

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

Kwalifi kowane Szkółki 
Owocowe i Ozdobne 
Wolski  
  ul. Srebrna Dąbrowa 18, 

95-050 Konstantynów Łódzki
  tel./fax 42 211 14 10
  kom. 502 387 034
  http://wolski.com.pl
  e-mail: szkolka@wolski.com.pl
  Osoba do kontaktu: Jacek Wolski
 
Szkółki Wolski specjalizują się w produkcji sadzonek oraz 
dorosłych wrzosów i wrzośców. Ponad 100 odmian, rośliny 
w pełnej palecie kolorów i typów kwiatów. Prowadzi sprze-
daż hurtową i detaliczną. W ofercie znaleźć można wrzosy 
pączkowe z serii Garden Girls.

ALLPLANTS Rośliny 
Ozdobne  
  Biuro: Grodzka, 9/5, 

09-400 Płock
  Cash&Carry: Płoszewo 14, 

62-610 Sompolno
 tel. 721 15 16 17; 722 15 16 17
 www.allplants.pl
 e-mail: info@allplants.pl
  Osoba do kontaktu: Karina Dindiwickaja, tel. 

+48 721 15 16 17
 info@allplants.pl

ALLPLANTS Rośliny Ozdobne to nowoczesne cash&carry 
specjalizujące się w hurtowej sprzedaży roślin. Oferta 
przygotowana specjalnie dla centrów ogrodniczych oraz 
klientów hurtowych. Zapewnia szybką realizację zamó-
wienia oraz sprawną logistykę.

BEA Szkółka 
Roślin Ozdobnych  
  Pilawa k. Piaseczna, ul. Klonowa 24 C
  05-532 Baniocha
  tel. 602 414 973; 22 7567364
  HYPERLINK 

„http://www.hostabea.pl” www.hostabea.pl
  e-mail: HYPERLINK „mailto:hostabea@gmail.

com” hostabea@gmail.com
  Osoba do kontaktu: Robert Gabarkiewicz

Szkółka specjalizuje się wyłącznie w produkcji Funkii (Ho-
sta sp.). Od wielu lat dostarcza na rynek rośliny najwyż-
szej jakości w atrakcyjnych cenach. W ofercie kilkadziesiąt 
odmian w pojemnikach od 0,9 do 20 l. Szkółka oferuje 
profesjonalną obsługę i kompleksowe doradztwo w zakre-
sie wyboru odmian.
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Szkółka Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Iglak  
  ul. Szkolna 8, 

96-323 Osuchów
  tel./fax. 46 857 45 98, 

602 361 597, 606 105 633
 www.iglak.net.pl
 e-mail: poczta@iglak.net.pl
 Osoba do kontaktu: Robert Wójcik, tel. 606 
105 633
 
Szkółka istnieje od 1994 r. Od początku jej specjalizacją 
jest materiał iglasty oraz liściasty zimozielony z gruntu. 
W ostatnich latach rozwijana jest także produkcja roślin 
w pojemnikach. Wysokiej jakości rośliny w przystępnych 
cenach oraz szeroki asortyment powodują, że przez po-
nad 20 lat istnienia szkółka zdobyła wielu zadowolonych 
klientów branżowych na terenie całego kraju, a także 
poza granicami Polski.

Szkółka Roślin   
Ozdobnych Krystyna 
Homa-Kosakowska
 Żabieniec, ul. Asfaltowa 12 A 05-500 Piaseczno
 tel. 22 757 23 76, 22 737 06 19
 www.krzewyozdobne.pl
 krzewyozdobne@krzewyozdobne.pl
 krystyna.homakosakowska@gmail.com

Szkółka jest fi rmą rodzinną z wieloletnią tradycją i do-
świadczeniem w produkcji wysokiej jakości krzewów 
i drzew ozdobnych liściastych i iglastych. Na powierzchni 
26 ha produkuje ponad 600 atrakcyjnych odmian w po-
jemnikach od P-9 do C-60. Oferuje rośliny żywopłotowe, 
okrywowe, do nasadzeń pojedynczych, do ogrodów skal-
nych, orientalnych itp. Od ponad 30 lat prowadzi sprzedaż 
dla odbiorców hurtowych polskich i zagranicznych oraz 
klientów indywidualnych.

Szkółka Drzewa   
i Krzewy Ozdobne 
Marek Łapiński
 ul. Kolonie Stanisławów 53,
 05-304 Stanisławów
 tel./fax: 48 25 757 55 20
 kom. 500 021 066
 www.szkolka-lapinski.pl
 e-mail: szkolka@szkolka-lapinski.pl

W szkółce uprawiany jest wysokiej jakości materiał ro-
ślinny. Co roku wprowadzane są nowości. Uzupełnieniem 
są pnącza i byliny. Przy zakupach zapewnia profesjonalną 
obsługę. Szkółka znajduje się 36 km od Warszawy w kie-
runku na Węgrów, we wsi Kolonia Stanisławów. Prowadzi 
sprzedaż detaliczną i hurtową.

Grassfactory  
  Joanna i Krzysztof 

Majewscy
  ul. St. Kostki 49, 

05-504 Złotokłos
 tel./fax (22) 726 92 16
 tel. kom. 0601 34 32 30
 www.grassfactory.pl
 e-mail: majewscy@grassfactory.pl

Trawy rabatowe, nasiona traw, łąki kwietne. Produkt fi -
nalny i półprodukt, podłoża i nawozy do profesjonalnej 
uprawy traw.

Byliny w Pojemnikach 
J. J. Marcinkowscy  
 ul. Szeligowska 29; 01-320 Warszawa
 tel./fax +48 22 665 33 26
  Osoba do kontaktu: 

Jolanta Rudaś-Marcinkowska, 
tel. kom. 606 640 645

 e-mail: j.m@marcinkowscy.pl
 www.marcinkowscy.pl

Podstawowym produktem szkółki są byliny w pojemnikach P9 
i większych. Polecamy byliny skalne, rabatowe, zadarniające, 
do naturalizacji, a także rośliny okrywowe: bluszcz, runiankę, 
trzmielinę i lawendę. Wybór bylin oferowanych do sprzedaży 
ulega zmianom w ciągu sezonu. Od maja przybywa nowych 
gatunków i odmian wprowadzanych po raz pierwszy. Zgodnie 
z zaleceniami standaryzacji wielkość pojemnika dobierana jest 
do wielkości rośliny. Szkółka współpracuje przede wszystkim 
z odbiorcami profesjonalnymi, którym oferuje wszechstronną 
pomoc merytoryczną w zakresie wyboru roślin.

Gospodarstwo 
Specjalistyczne    
„Panek” Dariusz Panek
 ul. Dąbrowskiej 12, 05-800 Pruszków
 tel. 22 728 80 44 
  kom. 500 251 621, 500 251 622 

biuro: 500 123 023
 www.e-panek.pl
 e-mail: biuro@e-panek.pl
  Osoby do kontaktu: Anna Panek, Dariusz Panek, 

biuro: Izabela Wronisz

Gospodarstwo produkuje byliny, trawy ozdobne, zioła 
oraz rozsady warzyw dla amatorów. Posiada w ofercie 
gotowe konspekty sprzedażowe, np. Niezłe ziółko, Two-
ja plantacja, La selection du Chef, Kwitnące ogrody czy 
Kolorowe trawki. Jest otwarte na współpracę z centrami 
ogrodniczymi, sieciami oraz projektantami ogrodów.
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Szkółka Drzewek 
i Krzewów Ozdobnych 
Renata i Janusz Dziak  

 ul. Kościuszki 24, 36-020 Tyczyn
 tel. 17 22 93 770
 fax. 17 22 93 870
 kom. 604 541 975
 www.igaki-dziak.pl
 e-mail: zamówienia-iglaki-dziak@hotmail.com

Szkółka została założona w 1999 r. Na łącznej powierzchni 
10 ha prowadzona jest hodowla roślin ozdobnych w po-
jemnikach P9-C10 oraz w gruncie. Głównymi gałęziami 
produkcji są odmiany roślin z rodzajów: Chamaecyparis 
sp., Juniperus sp., Picea sp., Thuja sp., Taxus sp., Azalea sp., 
Berberis sp., Magnolia sp., Rhododendron sp. oraz gatunku 
Acer palmatum.

PODKARPACKIE

Sutkowscy Szkółka  
Drzew i Krzewów 
Ozdobnych
  Sinołęka 45A, 05-310 Kałuszyn
  tel. 25 752 66 95; kom. 606 973 385; fax 25 752 

66 96
  www.sutkowscy.oid.pl
  e-mail: sutkowscy@oid.pl
  Osoba do kontaktu: Michał Sutkowski

Szkółka specjalizuje się w produkcji roślin iglastych 
w gruncie i w pojemnikach (głównie Thuja, Pinus, Picea) 
w formach naturalnych i szczepionych. W ofercie posiada 
również duży wybór drzew i krzewów liściastych. Obsłu-
guje klientów hurtowych zarówno na rynku polskim, jak 
i zagranicznym. Współpracuje z hurtowniami, sklepami 
i centrami ogrodniczymi, architektami oraz fi rmami urzą-
dzającymi ogrody i tereny zieleni.

Szkółki Żbikowskie  
 ul. Żbikowska 51, 05-800 Pruszków 
 tel. 22 428 21 53 
 www.hoser.pl
 e-mail: info@hoser.pl 

Specjalnością Szkółek Żbikowskich jest produkcja pien-
nych wierzb i innych roślin liściastych. Od niedawna 
w szkółkach prowadzona jest produkcja bambusów 
przeznaczonych do uprawy w gruncie. Cechy charakte-
rystyczne Szkółek Żbikowskich to dbałość o wysoką ja-
kość produkowanych roślin, nastawienie na ciągły rozwój 
i udoskonalanie szkółek oraz pamięć o wartościach zwią-
zanych w wielopokoleniową tradycją ogrodniczą.

Szkółka Krzewów 
Ozdobnych Szymanowski  
  Duchnice, ul. Boczna 5, 

05-850 Ożarów Mazowiecki
 www.szymanowski.pl
 e-mail: szymanowski@szymanowski.pl
 tel./fax: 22 722 26 48
 Osoba do kontaktu: Bartłomiej Szymanowski

Szkółka istnieje od początku lat 70. Założycielem był dr 
Tadeusz Szymanowski, autor wielu publikacji o tematy-
ce dendrologicznej. W pierwotnej produkcji były drzewa 
i krzewy liściaste. Od 1980 r. szkółka poszerzyła ofertę 
o ozdobne krzewy iglaste w pojemnikach.

Szkółka Roślin 
Ozdobnych „Clematisy” 
M.K.J. Wędrowscy  
  ul. Sportowa 1 A, 

83-211 Kolincz k. Starogardu Gdańskiego
 tel. 58 563 39 02, fax. 58 7435349
 ENG mobile 885 955 701
 PL mobile 885 955 702
 PL mobile 885 955 703
 www.clematisy.com.pl 
 e-mail: zamowienia@clematisy.pl 
 Osoba do kontaktu: Elżbieta Kurowska
W ofercie szkółki szeroki asortyment pnączy i krzewów 
ozdobnych, pnączy i krzewów owocowych: clematis, róże, 
bluszcz, wisteria, aktinidie, jagoda kamczacka, winorośl, ja-
goda goji, borówka amerykańska, magnolia, rododendron 
i wiele nowości owocowych w pojemnikach P9, C1, C2 oraz 
rośliny balotowane z gołym korzeniem. Łącznie ponad 400 
odmian. Firma zapewnia profesjonalną obsługę, bezpieczny 
transport w Polsce i Europie oraz atrakcyjne ceny.

Szkółki Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Cyrzan  
  Garcz ul. Sianowska 36a,

83-333 Chmielno
  kom. 607 218 325; 

601 159 986
 www.cyrzan.com

Szkółka specjalizuje się w uprawie iglastych i liściastych 
roślin ozdobnych, owocowych i bylin, w tym najnowszych 
odmian.

POMORSKIE



Horticulture

Oferujemy torf kwaśny, odkwaszony oraz substraty  
w balotach o pojemności 250l oraz bigbalach 4,5-6,0 m3

Dostępne frakcje: 
0-4 | 0-7 | 0-10 | 4-10 | 4-20 | 8-20 | 0-15 | 7-15 | 0-20 | 0-40 | 10-30 | 15-30

Na stronie www.hollas.pl znajdą Państwo interaktywny 
katalog podłoży profesjonalnych.

Greenyard Horticulture Poland sp. z o.o.    14-400 Pasłęk ul. 3 Maja 30    e-mail: marketing@hollas.pl    www.hollas.pl    www.wearegreenyard.com/pl
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Szkółka Krzewów 
i Drzew Ozdobnych 
Abram  bram

 ul. Szeroka 43, 43-450 Ustroń 
 tel./fax 33 854 71 80; kom. 662 556 681
 www.abram-szkolka.com.pl 
 e-mail: poczta@abram-szkolka.com.pl
 Osoba do kontaktu: Krystyna Abram 

Szkółka z ponad 40-letnią tradycją znajdująca się w podgór-
skiej miejscowości na południu Polski oferuje materiał wyso-
kiej jakości kopany z gruntu oraz w pojemnikach. Produkuje 
szeroki asortyment szczepionych drzew liściastych, w tym 
form alejowych, krzewy żywopłotowe, krzewy owocowe, 
rośliny iglaste oraz duże egzemplarze niektórych bylin.

Szkółka Drzew 
i Krzewów Owocowych 
i Ozdobnych Conica  
 Bernadeta Konik
 ul. Drwali 47, 44-240 Żory-Rogoźna
 tel./fax 32 435 80 85, 503 827 311
 www.conica.pl
 e-mail: conica-szkolka@wp.pl

Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych Conica 
poleca topowe produkty – pienne formy krzewów liścia-
stych, takich jak irga, krzewuszka cudowna, trzmielina, 
forsycja, ligustr, dereń, karagana, morwa i wiele innych. 
W ofercie także drzewa i krzewy owocowe; drzewa i krzewy 
ozdobne liściaste i iglaste; szczepione formy drzew iglastych 
i liściastych; krzewy żywopłotowe; drzewa alejowe; magno-
lie, różaneczniki i azalie oraz pnącza owocowe i ozdobne.

Szkółka Roślin 
Ozdobnych 
Janusz Kajzer  
  ul. Zagrody 138, 

43-346 Bielsko-Biała
 tel. (33) 822 27 12
 fax (33) 822 27 12
 kom. 601 449 938
 e-mail: j.kajzer@op.pl
 www:www.kajzer.pl
 Osoba do kontaktu: Janusz Kajzer

Gospodarstwo istnieje od 1983 r. Obecnie specjalizuje się 
w produkcji średnich i dużych roślin w donicach metodą 
pot-in-pot. Dzięki tej metodzie uprawy dysponuje roślinami 
o bardzo dobrej jakości, dla wymagających klientów, do-
stępnymi w sprzedaży od marca do grudnia.

Szkółka Drzew 
i Krzewów Ozdobnych 
Krzysztof Kubiczek  
i Krzewów Ozdobnych 

  ul. Pańska 50, 
43-332 Pisarzowice

 tel./fax 33 845 65 83
 kom. 601 497 275
 www.kubiczek.com.pl
 e-mail: lidiakubiczek@poczta.onet.pl,
 kontakt@kubiczek.com.pl

Gospodarstwo szkółkarskie powstało w 1989 r. Od r. 2000 szkółka roz-
poczęła produkcję materiału szczepionego takiego jak: jodły, sosny, 
świerki, modrzewie oraz wielu gatunków roślin liściastych. Asortyment 
sprzedaje na rynek polski oraz głównie do państw Europy Wschodniej, 
Czech i Słowacji. Gospodarstwo jest typowym przykładem gospodar-
stwa rodzinnego. W ostatnich latach wprowadziło nową interesującą 
specjalizacje – uprawę liliowców w oszałamiającej liczbie ponad 300 
różnych odmian! Szkółka co roku organizuje „Dni otwarte” w lipcu 
i połowie września.

ŚLĄSKIE

Szkółka Pnączy 
Wędrowski  
 ul. Główna 51, 83-211 Kolincz
 tel. biuro: 58 56 225 24      
 www.wedrowski.pl
 e-mail: biuro@wedrowski.pl
 Osoba do kontaktu: Krzysztof Wędrowski

Od 1981 roku szkółka zajmuje się produkcją pnączy 
ozdobnych oraz owocujących. Szkółka rozmnaża rośliny 
w pojemnikach 1 litr, 2 litry i w multiplatach. Oferuje: wi-
norośl, aktinidię, jagody kamczackie i goi, clematisy, róże, 
wiciokrzewy, winobluszcze, bluszcze, cytryniec chiński, 
morwy, świdośliwy, dereń jadalny i wiele innych nowości.

Gospodarstwo 
Szkółkarskie Drewek  
  ul. Starogardzka 2, 

83-262 Czarna Woda
 kom. 608 687 103; 792 923 453
 www.drewek.pl
 e-mail: kontakt@drewek.pl
 Osoba do kontaktu: Piotr Drewek

Rodzinna szkółka, w ofercie której znajdują się: rośliny 
iglaste i liściaste w pojemnikach C2 i C3, młody mate-
riał w pojemnikach P9, wrzosy, w tym odmiany licencyj-
ne Garden Girls oraz wierzby pienne. Szkółka prowadzi 
sprzedaż hurtową oraz detaliczną.



KATALOG FIRM

Milczyński Szkółka 
Krzewów Ozdobnych  
  ul. Góra 23, 

43-331 Dankowice
  tel. 33 84 57 334
  kom. 509 359 792
  fax 33 50 65 015
  www.milczynski.com.pl
  e-mail: info@milczynski.com.pl
  Osoba do kontaktu: Mateusz Milczyński
Milczyński to szkółka z ponad trzydziestoletnią tradycją, 
zaopatrująca w swoje produkty centra i sklepy ogrodnicze 
oraz fi rmy obsadzeniowe. Produkujemy szeroki asortyment 
roślin liściastych, iglastych oraz byliny, zarówno w standar-
dowych rozmiarach jak i większych. Mamy doświadcze-
nie w przygotowywaniu, etykietowaniu i logistyce roślin. 
Wszystko by kupujący otrzymał towar najlepszej jakości 
gotowy do sprzedaży. Staramy się doradzać i sugerować, 
które odmiany są w dany momencie atrakcyjne. Polecamy 
nasze linie: “Słoneczna tęcza liliowców” oraz “Sunny Plants”

Szkółka Krzewów 
Ozdobnych Sylwester 
i Dorota Tomszak  

TOMSZAK  ul. Potoczna, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

  tel. 603 604 225 (szkółka), 
691 619 612 (ogrody) 

 www.tomszak.pl
 www.ogrodytomszak.pl
 e-mail: poczta@tomszak.pl
  Osoby do kontaktu: Sylwester Tomszak 

(szkółka), Stanisław Tomszak (ogrody) 

Szkółka zajmuje się produkcją krzewów ozdobnych igla-
stych i liściastych oraz pnączy. W swojej ofercie posiada wie-
le odmian miniaturowych iglaków, azalii oraz powojników. 
Szkółka wprowadza do produkcji zbierane z całego świata 
czarcie miotły.

R E K L A M A

►
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Szkółka Roślin 
Ozdobnych   
mgr inż. Elżbieta Nowicka
 Kraśnica Kolonia 28A, 62-590 Golina
 tel./fax 63 245 01 39
 www.mojogrod.com.pl
 fi rma@mojogrod.com.pl
 Osoba do kontaktu: Romuald Nowicki

Podstawową gałęzią produkcji jest młody materiał igla-
sty szczepiony w P9 w szerokim asortymencie odmian 
z rodzaju: Abies, Larix, Picea, Pinus – razem ponad 100 
odmian. Ponadto szkółka produkuje krzewy iglaste, liścia-
ste oraz byliny w dużym asortymencie – materiał dorosły. 
Materiał rozmnożeniowy – zrazy roślin iglastych.

Szkółka Drzew 
i Krzewów 
Karol J. Piątkowski  
 Dąbrowa 10, 62-610 Sompolno
 tel. 63 27 14 059, 63 26 14 280
 fax 63 26 16 336
 www.plante.pl
 email: plante@plante.pl
  Osoba do kontaktu: 

Anita Piątkowska-Krzewicka tel. 602 69 80 14, 
anita@plante.pl

Szkółka Drzew i Krzewów Karol J. Piątkowski od 70 lat 
oferuje najwyższej jakości drzewa i krzewy ozdobne, spe-
cjalizuje się w produkcji drzew alejowych w pojemnikach 
i z gruntu, oferuje także szczepiony materiał iglasty i li-
ściasty.

WIELKOPOLSKIE

Szkółka Drzew 
i Krzewów Ozdobnych 
Słota  
  ul. Oleśnicka 20A, 

28-133 Pacanów
 tel. 668 471 790
 www.slota.pl
 e-mail: info@slota.pl
 Osoba do kontaktu: Daniel Słota

Producent wysokiej jakości drzew i krzewów w pojemni-
kach oraz w gruncie z blisko 40-letnim doświadczeniem. 
Oferta bogata w rozmaitości i nowości rynkowe. Głów-
nym produktem jest żywotnik zachodni ‚Smaragd’, w tym 
większe okazy uprawiane w gruncie. Szkółka zrzeszona 
w Związku Szkółkarzy Polskich.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gospodarstwo 
Szkółkarskie 
Wróblewscy  
 Borowno Kolonia, ul. Częstochowska 8
 42-233 Mykanów
 tel./fax 343289024
 tel. kom. 509074400
 www.wroblewscy.com
 info@wroblewscy.com

Szkółka specjalizuje się w produkcji drzew i krzewów liściastych 
oraz iglastych w  pojemnikach, drzew i  krzewów liściastych 
z gruntu, traw ozdobnych, bylin i funkii. Co roku wprowadza do 
oferty ciekawe odmiany. Szkółka zaprasza do współpracy centra 
ogrodnicze, projektantów i wykonawców terenów zielonych.

R E K L A M A

►


