CO NOWEGO?

Fot. 15. Helleborus ×glandorfensis HGC®
Ice N’ Roses ‘Red’

Działo się
w Mediolanie

z firmy Rosa Danica informuje, że
trafiają głównie do Europy Wschodniej (Rosji) oraz Francji. Wspomina
jednocześnie, że produkt „odkryto”
przez przypadek, podczas prac dotyczących selekcjonowania nowych odmian róż doniczkowych, które na tym
poligonie doświadczalnym uprawiano pojedynczo, w małych doniczkach.
Holenderskie gospodarstwo Kuivenhoven Poeldijk zaprezentowało nowe,
efektowne mieszańce ciemiernika –
Helleborus ×glandorfensis z grupy
HGC® Ice N’ Roses. Pochodzą z nie-

Tegoroczne, międzynarodowe targi Myplant & Garden w Mediolanie
(czyt. też str. 18) były pełnym przeglądem produktów i usług z branży
roślin ozdobnych.
Oferta objęła wszystkie sektory tego
biznesu i pokazana została w następujących działach: gospodarstwa ogrodnicze (szkółki, producenci roślin doniczkowych, egzotycznych, aromatycznych,
ziół), kwiaty i dekoracje roślinne (m.in.
pokazy florystyczne), architektura krajobrazu (oraz urządzanie terenów zieleni), mechanizacja, usługi (logistyka,

przechowalnictwo, doradztwo, marketing), pielęgnacja (m.in. podłoża, ochrona roślin, nawozy), doniczki.
Główne wejście na targi kierowało gości do pawilonu nr 12 i od razu
wprowadzało w świat kwiatów ciętych,
w połączeniu z modą – tak ważną dla
Mediolanu. W dwóch odrębnych sektorach tej hali, zarezerwowanych dla Holandii oraz Włoch, odbywały się pokazy florystyczne i modowe, zawsze przy
dużej frekwencji i aplauzie publiczności, pokazujące rozmaite style florystyki oraz prezentujące międzynarodowe

Fot. 1. Pokazy modowo-florystyczne były
charakterystycznym elementem targów
w Mediolanie

Fot. 2. Andrzej Gruszczyński na stoisku
szkółki Clematis Źródło Dobrych Pnączy,
która po raz 3. wzięła udział w targach
Myplant & Garden

fot. 1-3 A. Colombo
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mieckiej firmy Heuger i oferowane są
pod marką Helleborus® Gold Collection. Na szczególną uwagę, ze względu
na intensywny kolor kwiatów, zasługuje odmiana ‘Red’ (fot. 15). Ciemierniki te kwitną obficie i bardzo długo – od końca listopada do kwietnia,
mogą być zatem pozycjonowane zarówno jako produkty bożonarodzeniowe, do dekoracji wnętrz, jak i wiosenne – do uprawy na zewnątrz. Mają
mocne pędy. Produkowane są w pojemnikach o średnicy 15-25 cm.
Alicja Cecot
szkoły tego zawodu (fot. 1). W pawilonie 12. wygospodarowano również
część pt. „Centra ogrodnicze”, w której m.in. zorganizowano liczne seminaria (w tym prelekcję cenionego na
całym świecie specjalisty Johna Stanleya – patrz PO 2/2018).
Po raz pierwszy targi Myplant zawierały zewnętrzne pokazy sprzętu
ogrodniczego (przede wszystkim przeznaczonego na tereny zieleni).
W głównym pawilonie – nr 16 –
zgromadzono najważniejszych graczy
z rynku roślin doniczkowych i materiału szkółkarskiego. Wśród nich znalazła
się, już po raz 3., polska firma Clematis
Źródło Dobrych Pnączy. Reprezentujący ją menadżer ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gruszczyński wyraził
zadowolenie z udziału w targach Myplant. – Jestem przekonany, że impreza w dalszym ciągu będzie się rozwijać.
Satysfakcjonują mnie nowe kontakty
biznesowe, które zawarłem w Mediolanie. Nasze produkty – zarówno pnącza,
jaki i krzewy, w tym materiał owocowy
– są tutaj wysoko cenione. Będziemy
podtrzymywać współpracę zapoczątkowaną na targach M & G, także za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, i zamierzamy wziąć udział w ich
kolejnej edycji – powiedział A. Gruszczyński (fot. 2).
Trzeba jednocześnie przyznać, że
Myplant & Garden, choć w pełnym tego
słowa znaczeniu stał się już międzynarodową imprezą, dotychczas skupiał
się na wewnętrznym, włoskim rynku.
www.podoslonami.pl
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Fot. 4. Cyklamen ‘Masako’

Fot. 3. Szefowa targów Myplant & Garden Valeria Randazzo podczas wręczania nagrody
w konkursie „Vetrina delle eccellenze”, którą przyznano za cyklamen ‘Masako’ hodowli
firmy Schoneveld Breeding (1. z prawej jej przedstawiciel Marc van Heijningen, obok
niego – włoski partner Gianfranco De Leo)

Złote medalistki
− na kolejny rok
Międzynarodowa organizacja Fleuroselect, która zrzesza hodowców
oraz producentów i dostawców materiałów wyjściowych do uprawy roślin ozdobnych, zaprezentowała podczas ostatnich targów IPM E
 ssen
(czyt. str. 77) odmiany wyróżnione złotymi medalami (nowości te
dostępne będą na rynku detalicznym w 2019 r.). Tym razem nagrodzono 6 innowacyjnych i niezawodnych – zdaniem komisji oceniającej – odmian (spośród zgłoszonych do oceny przez członków Fleuroselectu), które najlepiej wypadły w testach prowadzonych w różnych
miejscach Europy.

fot. S. Vige

Na tegorocznych targach nie zabrakło konkursu („Vetrina delle eccellenze”) i nagród dla wyróżniających
się prezentacji. Jedną z nich przyznano za cyklamen ‘Masako’ – oryginalną, pełnokwiatową odmianę hodowli holenderskiej firmy Schoneveld
Breeding (fot. 3, 4).
Aldo Colombo, Włochy
 Begonia stale kwitnąca (Begonia
semperflorens) ‘Fiona Red’ (fot. 1 na
str. 90) – heterozyjna odmiana hodowli japońskiej firmy Takii. Charakteryzuje się dużymi (Ø 3,5 cm), półpełnymi, intensywnie czerwonymi,
pionowo osadzonymi kwiatami, a ponadto wczesnym i jednocześnie długotrwałym, obfitym kwitnieniem. Rośliny wyróżnia też wyrównany wzrost
i rozwój, co jest zaletą dla ich producentów. Dorastają do wysokości
20 cm. Polecane są nie tylko na rabaty
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