


Związek Szkółkarzy Związek Szkółkarzy 

Polskich Polskich 



Jednym z głównych Jednym z głównych 

celów Związku jest: celów Związku jest: 

i i dobrej, dobrej, 

rzetelnej produkcji rzetelnej produkcji 

roślinnej, roślinnej, roślinnej, roślinnej, 

wiedzy o roślinach, ich wiedzy o roślinach, ich 

wymaganiach oraz wymaganiach oraz 

możliwościach możliwościach 

stosowaniastosowania



Większość roślin tolerujących trudne warunki miejskie, przemysłowe czy Większość roślin tolerujących trudne warunki miejskie, przemysłowe czy 

przydrożne, jest obcego pochodzeniaprzydrożne, jest obcego pochodzenia



Większość roślin tolerujących trudne warunki miejskie, przemysłowe czy Większość roślin tolerujących trudne warunki miejskie, przemysłowe czy 

przydrożne, jest obcego pochodzeniaprzydrożne, jest obcego pochodzenia



Większość roślin tolerujących trudne warunki miejskie, przemysłowe czy Większość roślin tolerujących trudne warunki miejskie, przemysłowe czy 

przydrożne, jest obcego pochodzeniaprzydrożne, jest obcego pochodzenia



Rośliną uważaną za najlepiej pochłaniającą niebezpieczne dla zdrowia Rośliną uważaną za najlepiej pochłaniającą niebezpieczne dla zdrowia 

zanieczyszczenia powietrza w miastach jest obcy, czasem uznawany za zanieczyszczenia powietrza w miastach jest obcy, czasem uznawany za 

„inwazyjny” gatunek „inwazyjny” gatunek –– tawlina jarzębolistnatawlina jarzębolistna



w Portugalii uznano za roślinę inwazyjną w Portugalii uznano za roślinę inwazyjną Robinia Robinia pseudoacaciapseudoacacia i wprowadzono i wprowadzono 

całkowity zakaz jej stosowania itd. Objęło to również wszystkie odmiany tego całkowity zakaz jej stosowania itd. Objęło to również wszystkie odmiany tego 

gatunku, w tym odmianę ‘gatunku, w tym odmianę ‘UmbraculiferaUmbraculifera’’



Rośliny ozdobne, które mogą być istotnym problemem w krajach o cieplejszym Rośliny ozdobne, które mogą być istotnym problemem w krajach o cieplejszym 

klimacie, w Polsce są często ogrodniczymi „precjozami”, o przeżycie których starają klimacie, w Polsce są często ogrodniczymi „precjozami”, o przeżycie których starają 

się właściciele ogrodów się właściciele ogrodów 



Rośliny ozdobne, które mogą być istotnym problemem w krajach o cieplejszym Rośliny ozdobne, które mogą być istotnym problemem w krajach o cieplejszym 

klimacie, w Polsce są często ogrodniczymi „precjozami”, o przeżycie których starają klimacie, w Polsce są często ogrodniczymi „precjozami”, o przeżycie których starają 

się właściciele ogrodów się właściciele ogrodów 



Rośliny ozdobne, które mogą być istotnym problemem w krajach o cieplejszym Rośliny ozdobne, które mogą być istotnym problemem w krajach o cieplejszym 

klimacie, w Polsce są często ogrodniczymi „precjozami”, o przeżycie których starają klimacie, w Polsce są często ogrodniczymi „precjozami”, o przeżycie których starają 

się właściciele ogrodów się właściciele ogrodów 



Przed wprowadzeniem jakichś ograniczeń i zaleceń trzeba zastanowić się w jakim Przed wprowadzeniem jakichś ograniczeń i zaleceń trzeba zastanowić się w jakim 

zakresie i gdzie są one rzeczywiście konieczne. Do przemyślanych zaleceń oraz zakresie i gdzie są one rzeczywiście konieczne. Do przemyślanych zaleceń oraz 

dopracowanego, zwięzłego, jasnego Kodeksu Dobrych Praktyk… Związek dopracowanego, zwięzłego, jasnego Kodeksu Dobrych Praktyk… Związek 

Szkółkarzy Polskich podejdzie z życzliwością i pomoże w rozpropagowaniu go Szkółkarzy Polskich podejdzie z życzliwością i pomoże w rozpropagowaniu go 

wśród zrzeszonych szkółek. Przy dobrej współpracy z instytucjami państwowymi, wśród zrzeszonych szkółek. Przy dobrej współpracy z instytucjami państwowymi, 

Związek może pomóc w przekazywaniu informacji architektom krajobrazu i Związek może pomóc w przekazywaniu informacji architektom krajobrazu i 

miłośnikom ogrodów o zagrożeniach przy niektórych miłośnikom ogrodów o zagrożeniach przy niektórych stosowaniachstosowaniach roślin roślin 

potencjalnie inwazyjnych.potencjalnie inwazyjnych.potencjalnie inwazyjnych.potencjalnie inwazyjnych.





Propaguje używanie prawidłowego, Propaguje używanie prawidłowego, 

jednolitego nazewnictwa roślin oraz jednolitego nazewnictwa roślin oraz 

ułatwia rozpoznawanie roślin. ułatwia rozpoznawanie roślin. 

Stosowane we wszystkich Stosowane we wszystkich Stosowane we wszystkich Stosowane we wszystkich 

publikacjach nazewnictwo opiera na publikacjach nazewnictwo opiera na 

„List of „List of NamesNames of Woody of Woody PlantsPlants” i ” i 

„List of „List of NamesNames of of PerennialsPerennials” ” 

opracowane przez M.H.A. opracowane przez M.H.A. 

Hoffman’aHoffman’a, wydawane co 5 lat przez , wydawane co 5 lat przez 

WageningenWageningen UR i uznawane za UR i uznawane za 

„International standard”.„International standard”.



Nazwy roślin produkowanych  w Nazwy roślin produkowanych  w 

szkółkach należących do szkółkach należących do 

Związku publikuje się na Związku publikuje się na 

stronach internetowych stronach internetowych 

Aktualnie jest tam ponad Aktualnie jest tam ponad 

7 tys. taksonów, większości 7 tys. taksonów, większości 

towarzyszą zdjęcia i opisy. towarzyszą zdjęcia i opisy. 

W ciągu kilku miesięcy W ciągu kilku miesięcy 

baza zostanie przekształcona baza zostanie przekształcona 

w ew e--katalog roślinkatalog roślin



przy pomocy swojej agendy przy pomocy swojej agendy ––

Agencji Promocji Zieleni, wydaje Agencji Promocji Zieleni, wydaje 

sprawdzonych i sprawdzonych i 

dostępnych w Polsce. dostępnych w Polsce. 

Najnowsze wydanie katalogu Najnowsze wydanie katalogu 

ukazało się w 2011 r. i zawiera ukazało się w 2011 r. i zawiera 

prawidłowe nazewnictwo, opisy i prawidłowe nazewnictwo, opisy i 

zdjęcia 2080 taksonów. zdjęcia 2080 taksonów. 

Nakład wszystkich wydanych Nakład wszystkich wydanych 

dotychczas katalogów osiągnął dotychczas katalogów osiągnął 

blisko 200 tys. egzemplarzy.blisko 200 tys. egzemplarzy.



Siłami APZ, Związek organizuje Siłami APZ, Związek organizuje 

corocznie Międzynarodową Wystawę  corocznie Międzynarodową Wystawę  

(w tym roku po raz 20.)(w tym roku po raz 20.)

Służy ona:Służy ona:Służy ona:Służy ona:

prezentacji szerokiego asortymentu prezentacji szerokiego asortymentu 

roślin, roślin, 

wymianie doświadczeń, wymianie doświadczeń, 

spotkaniom specjalistów, w tym pomocy spotkaniom specjalistów, w tym pomocy 

w prawidłowej identyfikacji roślin. w prawidłowej identyfikacji roślin. 

ZSzPZSzP współpracuje przy tym z współpracuje przy tym z 

Polskim Towarzystwem Polskim Towarzystwem 

Dendrologicznym.Dendrologicznym.



ZSzPZSzP organizuje organizuje w w 

kraju i kraju i 

za granicę. za granicę. 

Służy to, poza lepszym Służy to, poza lepszym 

poznaniem roślin i ich poznaniem roślin i ich 

właściwości, poprawie właściwości, poprawie 

technologii szkółkarskiej, co technologii szkółkarskiej, co 

sprzyja zmniejszeniu odpadów, sprzyja zmniejszeniu odpadów, 

które mogą być uciążliwe dla które mogą być uciążliwe dla 

środowiska.środowiska.



ZSzPZSzP opracował, wydał  i rozprowadził opracował, wydał  i rozprowadził 

nieodpłatnie wśród profesjonalistów nieodpłatnie wśród profesjonalistów 

21 tys. egzemplarzy 21 tys. egzemplarzy 

oraz promuje produkcję oraz promuje produkcję 

oraz stosowanie tylko roślin dobrej oraz stosowanie tylko roślin dobrej 

jakości.jakości.

Służy to również znaczącemu Służy to również znaczącemu 

ograniczeniu odpadów.ograniczeniu odpadów.



Członkowie Związku starają się Członkowie Związku starają się 

selekcjonować lub sprowadzać, selekcjonować lub sprowadzać, 

rozmnażać i wprowadzać do sprzedaży rozmnażać i wprowadzać do sprzedaży 

odmiany, które „nie uciekają” do odmiany, które „nie uciekają” do 

środowiska naturalnego. środowiska naturalnego. 

Przykładami takich pnączy mogą być Przykładami takich pnączy mogą być 

męskie odmiany męskie odmiany , , 

, , , , 

czy też mieszańce niezawiązujące czy też mieszańce niezawiązujące 

nasion, np. nasion, np. 



Doskonałymi przykładami drzew Doskonałymi przykładami drzew 

mogą być mogą być 

(( czy czy 

) lub również ) lub również 

niekwitnące odmiany klonu niekwitnące odmiany klonu 

jesionolistnego (np. ‘jesionolistnego (np. ‘BarabitsBarabits

Compact’).Compact’).



W tej chwili dużo złego W tej chwili dużo złego 

robią wymogi robią wymogi 

stosowania tylko stosowania tylko 

rodzimych gatunków na rodzimych gatunków na 

terenach terenach 

i jego członkowie starają się też zwrócić uwagę, że drzewiaste rośliny ozdobne mają 

nie tylko walory dekoracyjne, ale również czynią nasze otoczenie zdrowszym

terenach terenach 

zurbanizowanych, np. zurbanizowanych, np. 

przy drogach szybkiego przy drogach szybkiego 

ruchu i autostradach, ruchu i autostradach, 

gdzie nie mają dużych gdzie nie mają dużych 

szans. szans. 

Nie dba się o jakość Nie dba się o jakość 

roślin i wykonanych roślin i wykonanych 

prac.prac.



W tej chwili dużo złego W tej chwili dużo złego 

robią wymogi robią wymogi 

stosowania tylko stosowania tylko 

rodzimych gatunków na rodzimych gatunków na 

terenach terenach 

i jego członkowie starają się też zwrócić uwagę, że drzewiaste rośliny ozdobne mają 

nie tylko walory dekoracyjne, ale również czynią nasze otoczenie zdrowszym

terenach terenach 

zurbanizowanych, np. zurbanizowanych, np. 

przy drogach szybkiego przy drogach szybkiego 

ruchu i autostradach, ruchu i autostradach, 

gdzie nie mają szans. gdzie nie mają szans. 

Nie dba się o jakość Nie dba się o jakość 

roślin i wykonanych roślin i wykonanych 

prac.prac.



Nawet w bardzo Nawet w bardzo 

trudnych warunkach trudnych warunkach 

można stworzyć można stworzyć 

dobrą zieleń.dobrą zieleń.

i jego członkowie starają się też zwrócić uwagę, że drzewiaste rośliny ozdobne 

mają nie tylko walory dekoracyjne, ale również czynią nasze otoczenie zdrowszym

Ale trzeba dobierać Ale trzeba dobierać 

gatunki i odmiany gatunki i odmiany 

odpowiednie do odpowiednie do 

warunków oraz sadzić warunków oraz sadzić 

rośliny dobrej jakościrośliny dobrej jakości




