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Jakość ma znaczenie. Wie to każdy konsument. Nie inaczej jest
w przypadku roślin. Dlatego Związek Szkółkarzy Polskich opracował
zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego.

Producenci roślin również mogą skorzystać – łatwiej produkować materiał, znając z góry
wymagania m.in. rozmiar doniczki, wysokość rośliny, ilość pędów itd.
Wojciech Wróblewski, prezes Związku Szkółkarzy Polskich

Obecnie nie ma w Polsce żadnych urzędowych i oficjalnych przepisów regulujących jakość
produkowanych roślin. Tzw. Polskie Normy, opracowane w 1987 r. przez Polski Komitet
Normalizacyjny, zostały ostatecznie wycofane w 2012 r. Były bowiem przestarzałe i nieaktualne.
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Ostatnie dziesięciolecia to rozwój nowoczesnych technologii produkcji oraz ogromny postęp
w hodowli nowych odmian. Dlatego Związek Szkółkarzy Polskich opracował Zalecenia Jakościowe
dla ozdobnego materiału szkółkarskiego.
Kolejnym
krokiem
było
opracowanie
Standaryzacji,
tj.
opisanie
podstawowymi
parametrami wszystkich roślin będących w produkcji. Standardy są opracowane w formie
zaleceń i mają stanowić pomoc dla szkółkarzy i ich klientów. Należy jednak podkreślić, że dokumenty
opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich były konsultowane i opiniowane przez wiodące
krajowe jednostki naukowe powołane do działania na rzecz rolnictwa, infrastruktury oraz
ochrony środowiska:
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa;
Katedra Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dzięki zaleceniom zdefiniowanie wymagań dotyczących materiału roślinnego będzie o wiele
łatwiejsze na wszystkich etapach.

Komu to potrzebne?
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– Zalecenia jakościowe powstały przede wszystkim z myślą o nasadzeniach instytucjonalnych –
wyjaśnia Wojciech Wróblewski, prezes Związku Szkółkarzy Polskich. – Mają służyć wszystkim
zaangażowanym w zakup roślin, odpowiedzialnym za przetargi oraz wykonawcom. Dzięki
zaleceniom zdefiniowanie wymagań dotyczących materiału roślinnego będzie o wiele łatwiejsze na
wszystkich etapach. Projekt, rozpisanie przetargu, zakup roślin przez wykonawcę u producenta –
wszyscy uczestnicy mają szansę posługiwać się jednym językiem. Producenci roślin również mogą
skorzystać – łatwiej produkować materiał, znając z góry wymagania m.in. rozmiar doniczki,
wysokość rośliny, ilość pędów itd. Zalecenia to usystematyzowanie kryteriów oceny materiału
roślinnego, dzięki którym sadzone rośliny będą lepszej jakości , a przetargi bardziej uczciwe
– dodaje.
Jakość – inwestycja w przyszłość
Absorbcja zanieczyszczeń, pochłanianie substancji rakotwórczych zawartych w spalinach, tłumienie
hałasu, a także stworzenie estetycznego i zdrowego otoczenia – to wszystko zapewnia nam
roślinność. Przybywa efektownie zaprojektowanych skwerów, parków – terenów zieleni
publicznej. Nasadzenia na przydrożnych pasach są już standardem. Jednak warunki uprawy roślin
na terenach zurbanizowanych oraz w pasie przydrożnym są dalekie od optymalnych, dlatego jakość
sadzonego materiału szkółkarskiego oraz właściwy dobór gatunków w zasadniczy sposób
determinują przyszły stan zieleni miejskiej i przyulicznej.
Kryteria oceny jakości roślin

Do kluczowych parametrów jakościowych należą: wielkość bryły korzeniowej lub pojemnika, długość
i ewentualnie liczba pędów, obwód pnia, liczba szkółkowań oraz zdrowotność.
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Najważniejsze cechy materiału szkółkarskiego można określić za pomocą parametrów jakościowych,
służących opisowi roślin. Do kluczowych parametrów jakościowych należą:
wielkość bryły korzeniowej lub pojemnika,
długość i ewentualnie liczba pędów,
obwód pnia,
liczba szkółkowań
oraz zdrowotność.
To od nich przede wszystkim zależy cena materiału szkółkarskiego.
Co dalej?
Związek Szkółkarzy Polskich zwrócił się z prośbą do ministra rolnictwa o udzielenie obu
opracowaniom rekomendacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz o wystąpienie z inicjatywą
do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Środowiska
o udzielenie podobnych rekomendacji i objęcie swoim nadzorem zaproponowanych działań.
– Wprowadzenie Zaleceń Jakościowych i Standaryzacji w oficjalny obieg to ważny interes
gospodarczy kraju – podkreśla Wojciech Wróblewski. – Są bowiem szansą na lepsze
gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na zakładanie i utrzymanie zieleni
w przestrzeni publicznej.
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