
Związek Szkółkarzy Polskich jest właścicielem i współorganizatorem Międzynarodowej Wystawy ,,ZIELEŃ TO ŻYCIE”,
odbywającej się od 1993 roku corocznie na przełomie sierpnia/września w Warszawie.
,,ZIELEŃ TO ŻYCIE” to wiodące targi roślin w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Prezentacja szkółkarstwa, techniki ogrodniczej, 
architektury krajobrazu skierowana do uczestników ,,zielonego biznesu” i pasjonatów.

n scena prezentacji nowości i trendów, branżowych kontaktów i promocji zieleni n 300 wystawców z kilkunastu krajów,  17 000  
zwiedzających, w tym ponad 6 000 profesjonalistów z Polski  i ponad 30  innych krajów, np. Rosji, Białorusi, Ukrainy, krajów  
nadbałtyckich, Czech, Niemiec, Holandii n tysiące odmian roślin prezentowanych przez wiodące firmy szkółkarskie z Polski i Europy  
n setki nowych produktów i usług n profesjonalny charakter – branżowe spotkania, bezpośredni  
kontakt z najlepszymi specjalistami n nowości i trendy n 3 dni pełne wydarzeń: prezentacje,  
pokazy, konferencje skierowane do specjalistów: zieleń miejska,  
centra ogrodnicze, architekci krajobrazu.

więcej na: 
www.zielentozycie.pl

 www.zszp.pl
e-katalogroslin.pl

                          Skąd się 
                              biorą 
                      rośliny?ZWIĄZEK 

SZKÓŁKARZY 
POLSKICH
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71
00-175 Warszawa      
tel./fax 22 435 47 22 
e-mail: zszp@zszp.pl
www.zszp.pl
www.polskierosliny.pl

znajdź nas na FACEBOOK

ZWIĄZEK 
SZKÓŁKARZY POLSKICH  

został powołany w 1991 roku. Zrzesza producentów  
najwyższej jakości drzew, krzewów, pnączy oraz bylin. Jest najwięk-

szą krajową organizacją szkółkarską. Celem Związku jest integracja  
środowiska szkółkarskiego w Polsce, upowszechnianie nowoczesnych me-

tod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkół-
karskiego, promowanie norm jakościowych i zasad etyki zawodowej. Związek  

organizuje międzynarodową wystawę „Zieleń to Życie“, liczne prezentacje,  
seminaria i konferencje, wydaje publikacje przeznaczone zarówno dla amatorów jak  
i osób profesjonalnie zajmujących się zielenią. We wszystkich swoich działaniach sta-
ra się głosić społecznie odpowiedzialną ideę otaczania się roślinami. Nie są one je-
dynie ozdobą, która dostarcza nam doznań estetycznych i sprawia, że żyjemy pięk-
niej. Przede wszystkim rośliny kształtują środowisko życia człowieka. Poprzez swoje  
naturalne własności, jak chociażby wytwarzanie tlenu i pary wodnej, zdolność oczysz-
czania powietrza i gleby z rakotwórczych substancji czy działanie bakteriobójcze, 
sprawiają że sadząc je żyjemy zdrowiej, a środowisko naszego życia jest czystsze. 

Rozwojowi miast, budowie infrastruktury publicznej czy industrializacji powinna 
towarzyszyć dbałość o stan środowiska życia człowieka i zrównoważony roz-

wój naszego kraju. 

Mottem działań Związku jest hasło „Zieleń to Życie”. 

Związek Szkółkarzy Polskich należy do  
Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarskiego 

(ENA)

TYSIĄCE ROŚLIN NA WYSTAWIE

 ZIELEŃ TO ŻYCIE



KATALOGI ROŚLINwww.zszp.pl WWW.e-KATALOGROSLIN.PL 
POLECANE PRZEZ ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH
Praktyczne przewodniki po świecie roślin dostępnych na polskim rynku.  
Świetne zdjęcia, syntetyczne, przejrzyste opisy i sprawdzone informacje 
– charakterystyczne cechy, wymagania, zastosowanie, pielęgnacja
– opracowane przez wybitnych polskich specjalistów i praktyków.

n KATALOG ROŚLIN – 2680 roślin
n ROŚLINY DO KAŻDEGO OGRODU
n KATALOG BYLIN – 680 bylin
n KATALOG RÓŻ – 250 róż

więcej na:

           
www.katalogiroslin.pl

3 SPOSOBY KORZYSTANIA Z e-KATALOGROSLIN.PL

n przeglądanie roślin  wg alfabetu

n wyszukiwanie zaawansowane - pomaga dobrać rośliny do określonych  
warunków, np. na stanowisko słoneczne i suche, lub pod względem kryteriów, 
takich jak tempo wzrostu, kolor kwiatów, mrozoodporność itp. 

n wyszukiwanie proste – po wpisaniu nazwy rośliny 

n NAJBOGATSZE ŹRÓDŁO WIEDZY O ROŚLINACH
n 9 tysięcy odmian i gatunków roślin n 7 tysięcy taksonów w produkcji szkółek ZSzP  
n 11 tysięcy zdjęć roślin n prawidłowe nazewnictwo n 6 tysięcy szczegółowych opisów 
roślin n zastosowania i wymagania roślin n mapa stref mrozoodporności

INFORMACJA GDZIE KUPIĆ ROŚLINY
interaktywna mapa Polski z lokalizacją szkółek

autorami opisów 
i zdjęć są polscy

 praktycy i eksperci

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ  
O ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH? 
W dziale ”O ZWIĄZKU” :
n O nas n Kronika Związku n Informacje dla kandydatów

CHCESZ ŁATWO I SZYBKO DOTRZEĆ  
DO PRODUCENTÓW WYBRANYCH ROŚLIN?  
W dziale „O SZKÓŁKACH”:
n kontakt do szkółek n oferta szkółek n mapa dojazdu  
n galeria zdjęć n mapa Polski z rozmieszczeniem szkółek 

CHCESZ ZWIĘKSZYĆ SWOJĄ WIEDZĘ  
O ROŚLINACH I ICH ZASTOSOWANIU?  
W dziale „O ROŚLINACH”: 
n Roślina tygodnia n Zalecenia jakościowe n Zieleń Miejska 
n Inspiracje  n Konkurs Roślin Nowości n Zielono wkoło 
n Wyszukiwarki  producentów roślin

POLECAMY OPRACOWANIA ZWIĄZKU:  
n „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego  
materiału szkółkarskiego” 
n „Zielone miasto ZIELEŃ PRZY ULICACH”.
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