NASZE SPOTKANIA

Już po raz 8. w Chrzypsku Wielkim, małej miejscowości w Wielkopolsce, odbyły się Międzynarodowe Targi Tulipanów (MTT), które co roku gromadzą miłośników tych kwiatów, zarówno
profesjonalistów, jak i amatorów. Ich organizatorami są Grażyna i Bogdan Królikowie, właściciele gospodarstwa ogrodniczego. Dzięki ich zaangażowaniu targi te nie tylko są atrakcją dla
lokalnej społeczności, lecz również umożliwiają biznesowe kontakty i spotkania specjalistów
z branży ogrodniczej.

Tym, co wyróżnia MTT od innych, podobnych imprez w kraju, jest pomysł uroczystego „chrztu” nowych odmian tulipana, którym nadaje się nazwy związane
z rozpoznawalnymi w kraju politykami,
np. w 2013 r. była to Jolanta Kwaśniewska,
w 2014 r. był nim Leszek Miller, a w tym
roku – Bronisław Komorowski. Obecność
znanych osób podnosi rangę spotkania
i, jak podkreślał organizator Bogdan
Królik, jest zaszczytem dla gospodarzy
i mieszkańców. Przyczynia się również
do rozsławiania tej małej polskiej gminy.
W najbliższym czasie organizatorzy MTT
planują wprowadzenie na rynek nowych
odmian tulipana, których patronami mają
być słynni polscy sportowcy.
Odmiana ‘Bronisław Komorowski’
jest późna, ma fioletowe, pełne kwiaty.
Została wyhodowana w holenderskiej
firmie De Geus, a cebule dostarczyła firma J. G. Baltus & Zn. Jan Baltus, który
zaprezentował kwiaty nowego tulipana,
podkreślił, że reprodukcję cebul będzie
w Polsce prowadziło wyłącznie gospodarstwo Królik®.
W tegorocznym spotkaniu, oprócz polityków, obecni byli również naukowcy
z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Dr hab. Jadwiga Treder, profesor IO, reprezentująca Stowarzyszenie
Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych podkreśliła, że tulipan nie jest
polską marką, ale gospodarze spotkania
Grażyna i Bogdan Królikowie uczynili
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Od lewej: Grażyna Królik, Bronisław Komorowski, Jan Baltus i Bogdan Królik
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Tulipanowa majówka

W tym roku na plantacji można było podziwiać 450 odmian tulipanów
z niego symbol rozsławiający nasz kraj
na arenie międzynarodowej. Nadawanie nowym odmianom nazw polityków
i innych sławnych Polaków ma wymiar
patriotyczny. Prelegentka stwierdziła,
że mimo obecności polityków majówka

w Chrzypsku Wielkim to przykład godnej
naśladowania integracji ponad podziałami politycznymi. Zwróciła uwagę, że
kwiaciarstwo jest ważną działalnością
biznesową w Polsce, ciągle się rozwijającą, a zaprezentowane podczas targów
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MTT co roku przyciągają wielu gości
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W szklarni Venlo i zblokowanych tunelach firmy Farmer
można było zobaczyć lilie w różnych fazach wzrostu

czyć uprawę lilii w różnych fazach wzrostu (m.in. odmian ‘Conca d’Or’, ‘Brindisi’,
‘Santander’, ‘Siberia’ oraz ‘Sorbonne’).
Na terenie gospodarstwa przygotowano
również stoiska firm. Obecne były m.in.
Farmer – producent tuneli foliowych, Eko
Darpol oferujący nawozy ekologiczne,
KMK Agro – dystrybutor ciągników marki John Deer, deszczowni RM oraz innych
maszyn do produkcji ogrodniczej, Kuhn
– producent maszyn rolniczych. Na stoisku firmy Klasmann Deilmann prezentowano podłoża torfowe, a firma Fortis
Technology pokazała zbiorniki do paliw.
Tradycyjnie podczas targów odbyły się
pokazy florystyczne. W tym roku dr hab.
Agnieszka Krzymińska z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu zaprezentowała kompozycje z tulipanami w roli
głównej do dekoracji samochodów ślubnych. Zaznaczyła, że obecnie w modzie
ślubnej dominują kwiaty zarówno w jasnych, jak i w zdecydowanych, odważnych
barwach, np. ciemnofioletowe tulipany,

Dr hab. Agnieszka Krzymińska podczas
przygotowywania jednej z kompozycji do dekoracji
samochodu ślubnego, a – efekt końcowy
bogactwo odmian umożliwia poznanie
potencjału tej branży.
W tym roku na plantacji można było
podziwiać 450 odmian tulipanów. W go-

a

spodarstwie uprawia się rośliny zarówno
w polu, jak i pod osłonami. Podczas majówki w szklarni Venlo i zblokowanych
tunelach firmy Farmer można było zoba-
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które pięknie komponują się z kwiatami
w różnych odcieniach różu.
Aleksandra Andrzejewska
Redakcja „Warzywa”
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