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TYSIĄCE ROŚLIN NA WYSTAWIE

SB>E>ŀMHĴR<B>
Związek Szkółkarzy Polskich jest właścicielem i współorganizatorem Międzynarodowej Wystawy ,,ZIELEŃ TO ŻYCIE”,
odbywającej się od 1993 roku corocznie w końcu sierpnia w Warszawie.
,,ZIELEŃ TO ŻYCIE” to wiodące targi szkółkarstwa, techniki ogrodniczej i architektury krajobrazu w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej skierowane do uczestników ,,zielonego biznesu” i pasjonatów; scena prezentacji nowości i trendów,
centrum komunikacji i rozwoju branży.
Q 300 wystawców z 11 krajów, 17 000 zwiedzających, w tym ponad 5 000 profesjonalistów z całej Polski oraz z 26 innych
krajów, np. Rosji, Białorusi, Ukrainy, krajów nadbałtyckich, Czech, Niemiec, Holandii Qtysiące odmian roślin prezentowanych
przez wiodące firmy szkółkarskie z Polski i Europy Q setki nowych produktów i usług Q profesjonalny charakter - branżowe
spotkania, bezpośredni kontakt z najlepszymi specjalistami Q nowości i trendy Q 3 dni pełne wydarzeń: prezentacje
i pokazy; konferencje skierowane do specjalistów: zieleń miejska, centra ogrodnicze, architekci krajobrazu.
Więcej na

www.zelentozycie.pl

KATALOGI ROŚLIN polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich to praktyczne przewodniki
po świecie roślin dostępnych na polskim rynku. Świetne zdjęcia, syntetyczne,
przejrzyste i sprawdzone informacje
– charakterystyczne cechy, wymagania, zastosowanie, pielęgnacja
– opracowane przez 8 wybitnych specjalistów-praktyków.

QKATALOG ROŚLIN – 2080 roślin
QKATALOG BYLIN – 680 bylin
QKATALOG RÓŻ – 250 róż

www.katalogiroslin.pl
ZSP folder2.indd 1

zszp.pl
polskierosliny.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

znajdź nas
na FACEBOOK
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odwiedź nas na www.zszp.pl

tu znajdziesz informacje –

Polskie Szkółki to:
Q tradycja produkcji drzew, krzewów, pnączy
Q

Q
Q

Q
Q

Q

i bylin udokumentowana od 1799 roku.
bogaty asortyment roślin – ponad 6 tysięcy gatunków i odmian. Wśród nich wartościowe polskie odmiany oraz nowości, wprowadzane do sprzedaży
wkrótce po europejskiej premierze.
najczęściej firmy rodzinne o średniej powierzchni około
5 ha, ale także wielkoobszarowe szkółki powyżej 50 ha.
gospodarstwa wdrażające nowoczesne rozwiązania
technologiczne, np. systemy nawadniania kropelkowego
czy podsiąkowego, nawożenie płynne, nawozy o spowolnionym działaniu, specjalistyczne maszyny i sprzęt.
firmy posiadające nowoczesne tunele foliowe, szklarnie,
i chłodnie do przechowywania roślin.
dostawcy roślin do ogrodów, parków i zieleni miejskiej.
Krajowymi odbiorcami materiału szkółkarskiego są: centra
ogrodnicze i punkty sprzedaży detalicznej (50% sprzedaży krajowej), wykonawcy zieleni (25%), sklepy wielkopowierzchniowe (15%), inne szkółki produkujące większe rośliny (10%).
eksporterzy polskich roślin do blisko 50 krajów. Sprzedaż zagranicę szacunkowo stanowi 15-20% wartości produkcji szkółkarskiej. Drzewa, krzewy, pnącza i byliny są eksportowane głównie
do Rosji (ponad 20%), Niemiec
(15%) i Holandii (10%).
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www.zszp.pl - fachowo, szybko i łatwo

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

INTERNETOWY KATALOG ROŚLIN
I PRODUCENTÓW

QO nas Q Kronika Związku Q Informacje dla kandydatów

Q 6 tysięcy odmian i gatunków roślin produkowanych w polskich szkółkach
Qprawidłowe nazewnictwo – zgodne z międzynarodowym standardem Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarzy
Q rzetelne informacje o roślinach zawierające: opis
tekstowy charakteryzujący roślinę, jej wymagania
i zastosowanie
Q galeria zdjęć
Q opis tabelaryczny zawierający określenie najważniejszych cech rośliny

O ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH?
W dziale ”O ZWIĄZKU”

Związek
Szkółkarzy
Polskich
powołany w 1991 roku zrzesza właścicieli wiodących gospodarstw z całej Polski. Reprezentuje ich interesy wobec organów władzy, a także, należąc do Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarskiego (European
Nurserystock Association), reprezentuje je na forum europejskim.
Główne cele Związku to : Qdziałanie na rzecz rozwoju szkółkarstwa Qpopularyzacja nowoczesnych metod
produkcji Qpromocja i upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i zastosowaniu roślin w kształtowaniu i ochronie
środowiska Q wspieranie działań służących edukacji
w zakresie kultury ogrodniczej, ekologii, zrównoważonego rozwoju Q podejmowanie działań
mających na celu ochronę środowiska
Q propagowanie idei otaczania się
zielenią.
Związek Szkółkarzy
Polskich jest największą
krajową organizacją
szkółkarską, a mottem
jego działań jest hasło
„Zieleń to Życie”.

CHCESZ ŁATWO I SZYBKO
DOTRZEĆ DO PRODUCENTÓW
WYBRANYCH ROŚLIN?
W dziale „O SZKÓŁKACH”:

Q kontakt do szkółki Q oferta szkółki Q mapa dojazdu Qgaleria zdjęć Qmapa Polski z rozmieszczeniem
szkółek

CHCESZ ZWIĘKSZYĆ SWOJĄ
WIEDZĘ O ROŚLINACH
I ICH ZASTOSOWANIU?
W dziale „O ROŚLINACH”:
Q Roślina tygodnia Q Zalecenia jakościowe
Q Zieleń Miejska Q Inspiracje Q Konkurs Roślin
Nowości QZielono wkoło Q Wyszukiwarki
roślin i producentów
Polecamy opracowania Związku:
Q„Zalecenia jakościowe dla
ozdobnego materiału szkółkarskiego” Q standardy produkcji
dla poszczególnych gatunków
i odmian.

Autorami opisów i zdjęć są praktycy i eksperci.
Przy każdej roślinie prezentowanej na www.zszp.pl
widoczny jest przycisk „producenci” odsyłający do
producentów tej rośliny oraz przycisk
„dostępne ilości”, kierujacy na

www.polskierosliny.pl.

dostępne ilości na www.polskierosliny.pl

DLA KOGO?
To narzędzie pracy dla: Q architektów, Q projektantów
i wykonawców terenów zieleni, Q osób zajmujących się kompletowaniem zamówień i kosztorysowaniem, Q urzędników
i administratorów odpowiedzialnych za zieleń publiczną,
Q właścicieli i pracowników centrów ogrodniczych,
Q szkółkarzy.

JAK KORZYSTAĆ
Z POLSKIEROSLINY.PL?
Dokonaj bezpłatnej rejestracji,
Wybierz poszukiwaną roślinę,
Określ parametry, np. wielkość pojemnika, wysokość roślin,
Wpisz potrzebną ilość,
Wybierz producentów,
Wyślij zapytanie ofertowe.

CO DAJE BEZPŁATNA REJESTRACJA NA
POLSKIEROSLINY.PL?
Qaktualną informację o roślinach produkowanych i dostępnych na rynku;
oferowane rośliny opisane są za pomocą ujednoliconych parametrów:
typ uprawy, forma, wysokość, obwód pnia,
Qułatwienie kompletowania dużych partii roślin z różnych szkółek,
Qwyłącznie aktualny asortyment! – szkółkarze wysyłają
na polskierosliny.pl swoje aktualne stany magazynowe,
Qmożliwość łatwego wysyłania zapytań,
Qpomoc w projektowaniu – dzięki informacji, jakie
rośliny i w jakich parametrach są dostępne
w polskich szkółkach,
Qwsparcie w organizacji pracy – nie trzeba wysyłać
zapytań do wszystkich szkółek, tylko do tych,
które deklarują posiadanie potrzebnych roślin.
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