HARMONOGRAM TARGÓW
FAIR SCHEDULE

FRIDAY 24.03.2019
10.00 – 16.00

Trees and security – organizer: Polish Arborist
Federation – conference room nr 1

14:00 – 15:00

11.00 – 11.30

Prize Award Cremony in the HardscapeAward
Competition with presentations of the companies
Semmelrock and Vectorworks – workshop room nr 3

Ambrogio – New Generation of the Robotic Lawnmowers
– Products, Advantages, Istalation, Cooperation – Marcin
Kleszczewski – importer of the Ambrogio brand in Poland

11.30 – 12.00

PIĄTEK 22.03.2019

SOBOTA 23.03.2019

NIEDZIELA 24.03.2019

10.00 – 16.00

14.00 – 14.30

10:00 – 11:00

12.00 – 13.30

10.30 – 13.30

Drzewa a bezpieczeństwo –
organizator Federacja Arborystów
Polskich - sala konferencyjna nr 1

Innowacyjne Systemy Tarasowe, dziś
i jutro – Jacek Konieczny właściciel Firmy
Travicom, członek Łódzkiej Izby PrzemysłowoHandlowej, Platynowy dealer: Stargres,
Polbruk, Buszrem, Jadar, Gladio, Joniec i wielu
innych wielkich producentów z branży

Prezentacja Semmelrock: Manager Produktu
Katarzyna Sibilska – Dobór właściwego produktu
do swojej posesji – zwrócenie uwagi na różnice
między produktami od strony korzyści dla klienta
i satysfakcji z użytkowania – sala warsztatowa nr.3

Warsztaty Dominik Strzelec – Światło i cień
a uprawa roślin w donicach – scena główna

Szkolenia z zakresu użycia programu
Gardenphilia – sala warsztatowa nr 2

Warsztaty dotyczące uprawy roślin pojemnikowych w ogrodzie. Poruszone zostaną ważne kwestie uprawy w ograniczonym dostępie
światła słonecznego(cień naturalny a stworzony sztucznie) oraz przy
pełnym nasłonecznieniu. Prezentacja- Pergola Selt- zarządzaj swobodnie ilością światła.

10:00 – 14:00

Pezentacja Vectorworks: Michał Rzewuski –
Funkcjonowanie i obsługa bibliotek nawierzchni
Semmelrock w programie – sala warsztatowa nr.3

Program Gardenphilia DESIGNER jest najchętniej kupowanym
profesjonalnym oprogramowaniem do projektowania oraz wizualizacji
ogrodów i terenów zieleni w Polsce. Program, tworzony przy współpracy z pracownikami naukowymi wydziałów architektury krajobrazu
czołowych polskich uczelni, dostępny jest w polskiej, niemieckiej,
angielskiej, rosyjskiej i litewskiej wersji językowej i działa zarówno
w systemie Windows 7,8,10, jak i MAC OS X.

Drzewa w mieście, a zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia – fakty i mity. Sposoby minimalizacji ryzyka związanego z drzewami w ujęciu
ogólnym. Aspekty formalnoprawne dot. drzew niebezpiecznych. Minimalizacja ryzyka związanego z drzewami – wybrane aspekty w praktyce.
Bezpieczeństwo przy realizacji specjalistycznych robót arborystycznych

11.00 – 16.00

Prezentacje produktowe – scena główna

11.00 – 11.30
Ambrogio – Roboty Koszące Nowej
Generacji –Produkty, Korzyści, Instalacja,
Współpraca – Marcin Kleszczewski –
bezpośredni importer Ambrogio w Polsce
Zasada działania robotów koszących, zalety jak również ewentualne
ograniczenia związane z działaniem robotów, omówienie aspektów
związanych z odpowiednim doborem robota, instalacją oraz użytkowaniem urządzenia.

11.30 – 12.00
Łąki kwiatowe – przyszłość terenów
zieleni miejskiej – Wojciech Bartnicki
– firma Bruno Nebelung GmbH
Nowoczesne, ekonomiczne i ekologiczne zagospodarowanie terenów
miejskich. Przedstawienie łąk kwiatowych jako idealnej alternatywy do
trawników w miastach. Ograniczenie kosztów poprzez wyeliminowanie
koszenia. Nasiona traw, znaczenie składu mieszanek i odmian poszczególnych gatunków.

12.00 – 12.30
Nawożenie miedzią i elektromagnetyczne
uzdatnianie wody służącej do nawadniania
i nawożenia roślin uprawowych pod
osłonami i w uprawach otwartych - Jan
Szubski – firma Green Team
System Aqua-Hort daje możliwość w sposób kontrolowany elektrolitycznie nawożenie upraw jonami miedzi jako mikroskładnika nawozowego
oraz elektromagnetyczne uzdatnianie wody stosowanej do nawadniania
i nawożenia upraw. Badania w Państwowej Stacji Badawczej Aarslev
w Danii przyczyniły się do powstania ponad 18 lat temu idei stosowania jonów miedzi służących do dezynfekcji wody, jako alternatywa do
dezynfekcji innymi metodami takimi jak, m.in. UV, metoda termiczna
czy chemiczna.

12.30 – 13.00
PROELIUM 500 – organiczna alternatywna
dla glifosatu – Paweł Szymaniuk
ORGANICZNY preparat zmniejszający dawkowanie herbicydów. Produkt
zawiera mieszaninę roślinną, która jest adiuwantem zwiększającym skuteczność herbicydów totalnych (np. zwierający glifosat) co ogranicza ich
użycie nawet o 90%.PROELIUM 500 jest adiuwantem przeznaczonym
do użytku w uprawach sadowniczych, warzywniczych, roślin ozdobnych
i terenach nieużytkowanych rolniczo. Opakowanie 500 ml cieczy roboczej preparatu wystarcza na pokrycie 25 m2 międzyrzędzi. Skuteczność
produktu PROELIUM 500 potwierdzona została w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

13.00 – 13.30
Ziemia planeta traw. Czyli jaki dobór
gatunkowy i odmianowy oraz czego się
wystrzegać w mieszankach – Krzysztof
Majewski, Dariusz Paprocki- firma Grassfactory
Trawy rabatowe. Właściwy obór gatunków kluczem do sukcesu
i zadowolenia. Krótka instrukcja obsługi : od nawożenia do nawadniania .Trawy gazonowe. Dobór gatunkowy kluczem do sukcesu .
Krótka instrukcja obsługi: od składu, przez zabiegi agrotechniczne do
nawożenia i nawadniania.

13.30 – 14.00
Innowacyjne Systemy Tarasowe z płyt
gruboformatowych na wspornikach, dziś
i jutro – Jacek Konieczny właściciel Firmy
Travicom, członek Łódzkiej Izby PrzemysłowoHandlowej Platynowy dealer: Stargres,
Polbruk, Buszrem, Jadar, Gladio, Joniec i wielu
innych wielkich producentów z branży

Konkurs nowych talentów
w formowaniu bonsai – teren wystawy
„DĄB POLSKI – edycja VI”

14:00 – 15:00
Rozdanie nagród w konkursie HardscapeAward
z prezentacjami firm Semmelrock
i Vectorworks – sala warsztatowa nr. 3

14:00 – 16:00
Pokaz formowanie drzewek bonsai – teren
wystawy „ DĄB POLSKI” – edycja VI
• Herdert Obermeier (D)
• Jan Novotny (CZ)
• Marta i Jacek Piętakiewicz (PL)

11:30 – 12:30

13:00 – 14:00
Prezentacja Semmelrock: Architekt Krajobrazu
Marta Urbańczyk: Trendy w projektowaniu – na
co zwrócić uwagę przy projektowaniu i doborze
produktu – czego może się spodziewać inwestor
przy zamówieniu projektu – sala warsztatowa nr.3

10.30 – 11.00
DanceSquare. Teraz dziewczyny się bawią –
Jos Muller firma Educarium – scena główna

Nie tylko latem i nie tylko na zewnątrz – nawet gdy na zewnątrz mróz lub
słota, wiecznie zielony ogródek na ścianie lub biurku ucieszy oko. Na
warsztacie wykonamy kompozycję wertykalną z różnego rodzaju sukulentów. Ze spotkania każdy uczestnik wróci z jedyną w swoim rodzaju
i wyjątkową eko donicą-skrzynką, którą może powiesić na ścianie albo
postawić w pozycji pionowej w dowolnym miejscu.

DanceSquare to nowy typ rekreacji dla dziewczyn w wieku 12-18 lat.
Na DanceSquare można się ruszać w rytm muzyki, kręcić na różnych
karuzelach, skakać na trampolinach oraz przyjemnie spędzać razem
czas – wszystko to, co dziewczyny lubią najbardziej. Pomysł na DanceSquare powstał po obserwacji, że dla dziewcząt od 12 lat nie ma nic
ciekawego w przestrzeni publicznej. W wieku 10-12 lat dzieci zaczynają
szukać alternatywy dla placu zabaw. Chłopaki grają wtedy w piłkę nożną
i nieco później opanują skateparki, place street workout oraz pumptracki.
Dla dziewczyn, choć mogą również skorzystać z tych wszystkich atrakcji,
nie ma nic, co uważałyby za ciekawe i skierowane właśnie do nich. A co
dziewczyny lubią? Bawić się razem przy muzyce, tańczyć, kręcić się,
skakać, plotkować, być razem. Ale kiedy pytaliśmy, co robią w tym wieku
dostaliśmy odpowiedź: „leżymy na ławce w parku”. Na Targach Green
Days prezentujemy nowość – DanceSquare. Centralny punkt DanceSquare to wzmacniacz dźwięku telefonów komórkowych, w którym energię
wytwarzamy ludzką siłą. Dookoła znajduje się 13 półkul z gumy, 6 trampolin oraz różne karuzele. DanceSquare możemy uzupełnić urządzaniami
wspinaczkowymi, huśtawkami oraz oczywiście ławkami

10.30 – 13.30

11:00 – 11:30

11.00 – 13.00
Warsztaty ogrody wertykalne
– sala warsztatowa nr 1

14.00 – 16.00
Warsztaty ogrody wertykalne
– sala warsztatowa nr 1

Warsztaty Vectorworks Landmark
– sala warsztatowa nr 2
Poznaj najbardziej wszechstronne oprogramowanie CAD przeznaczone dla twórców z branży architektury krajobrazu. Oprogramowanie
Vectorworks Landmark znacząco usprawnia projektowanie ogrodów
i architektury krajobrazu. Inteligentne narzędzia specjalistyczne, takie
jak Roślina, Nawierzchnia twarda, Model terenu i System automatycznego nawadniania umożliwiają tworzenie rysunków 2D i modeli 3D.
Zintegrowane zarządzanie plikami GIS znacznie upraszcza zastosowanie
danych geodezyjnych w procesie planowania zabudowy oraz zagospodarowania środowiska naturalnego. Bogate biblioteki roślin zapewniają
możliwość łatwego sporządzania planów i zestawień. Dodatkowym
atutem jest wyjątkowo wysokiej jakości renderowanie, wykonywane
bezpośrednio w programie.

14.00 – 17.00
Warsztaty z zakresu użycia programu
Gardenphilia – sala warsztatowa nr 2
Program Gardenphilia DESIGNER jest najchętniej kupowanym profesjonalnym oprogramowaniem do projektowania oraz wizualizacji ogrodów
i terenów zieleni w Polsce. Program, tworzony przy współpracy z pracownikami naukowymi wydziałów architektury krajobrazu czołowych
polskich uczelni, dostępny jest w polskiej, niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej i litewskiej wersji językowej i działa zarówno w systemie Windows
7,8,10, jak i MAC OS X.

HUSQVARNA – automatyczne kosiarki
Automower® – jak działają, co na to trawa,
czy nadają się do pracy w skomplikowanym
ogrodzie, jak wybrać najlepszy model,
jak z ich pomocą wygospodarować kilka
godzin czasu dla siebie? – Jerzy Banaszczyk
– Product Manager & Business Trainer

10.30 – 12.30
Nowoczesne technologie w nawadnianiu
terenów zieleni Mariusz Dąbrowski
– sala konferencyjna nr. 2
Automatyczne nawadnianie dawno przestało być nowością w terenach
zieleni. Firmy profesjonalnie zajmujące się projektowaniem i wykonawstwem zakładają systemy nawadniające od lat. Ale jak każda dziedzina
wiedzy i ta rozwija się bardzo szybko korzystając z nowych możliwości
technicznych. Aby w pełni wykorzystać dostępne rozwiązania warto
poznać ich zalety i zakres zastosowania.

14.30 – 15.30
Spotkanie indywidualne Dominika Strzelca
z influencerami – VIP room – wejście za
okazaniem identyfikatora influencer

10.30 – 13.30
Szkolenia z zakresu użycia programu
Gardenphilia – sala warsztatowa nr 2
Program Gardenphilia DESIGNER jest najchętniej kupowanym profesjonalnym oprogramowaniem do projektowania oraz wizualizacji ogrodów
i terenów zieleni w Polsce. Program, tworzony przy współpracy z pracownikami naukowymi wydziałów architektury krajobrazu czołowych
polskich uczelni, dostępny jest w polskiej, niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej i litewskiej wersji językowej i działa zarówno w systemie Windows
7,8,10, jak i MAC OS X.

10.00 – 16.00
Normy prawa w działalności architekta
krajobrazu – szkolenie organizowanego
przez PSDZ – NOT – sala konferencyjna nr 2

11.00 – 12.00

Warsztaty las w szkle – sala warsztatowa 1

13.00 – 14.00

Warsztaty las w szkle – sala warsztatowa 1
Słoik z lasem to zamknięty w szkle mały ekosystem, który rośnie, zmienia
się, ustawia do światła słonecznego i pięknie wygląda. Każdego dnia
można zaobserwować zmiany jakie w środku zachodzą. Zamknięta
w słoiku woda krąży, co gwarantuje “życie” słoika bez podlewania. Przy
odrobinie zainteresowania z naszej strony, słoik będzie trwałą i żyjącą
ozdobą mieszkania lub miejsca pracy.Cała zasadnicza część to tworzenie unikalnych roślinnych kompozycji. Na miejscu są przygotowane
wszystkie materiały (rośliny, ziemia, szkło itd), a na koniec uczestnicy
dostają też instrukcje pielęgnacji i roślinne porady. Uczestnicy nie muszą mieć żadnych umiejętności, doświadczeń czy wiedzy dotyczącej
roślin. Wraz z prowadzącą komponują słoiki, dobierają rośliny, kamieni
czy mech. Stworzenie własnego ekosystemu i kontakt z roślinami daje
ogromna satysfakcję zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

12.00 – 14.00
„ŚLUB POZA SCHEMATEM” Pokaz
florystyczny w wykonaniu szkoły florystycznej
Marioli Miklaszewskiej – scena główna
Uczniowie szkoły zaprezentują ślubne dekoracje dla każdej panny
młodej….na początek te klasyczne, w wydaniu de luxe, których nie
powstydzi się żadna panna młoda, następnie zaprezentowana zostanie
ślubna awangarda, coś dla odważnych i szalonych, a na koniec coś,
co nie mieści się w żadnym kanonie, żadnym schemacie. Subtelnie,
z klasą przekroczymy jego granice, nie zapominając, że ślub to jedyna,
niepowtarzalna, wyjątkowa chwila w życiu człowieka i taka powinna
być jego oprawa kwiatowa.
Florystyczna i organizacyjna opieka nad projektem – Mariola
Miklaszewska, Marta Stefańska

11.00 – 13.00

Warsztaty Zielone Żarówki – sala warsztatowa 1

14.00 – 16.00

Warsztaty Zielone Żarówki – sala warsztatowa 1
Zielone Żarówki to zamknięty w szkle mały ekosystem, który rośnie,
zmienia się, ustawia do światła słonecznego i pięknie wygląda.
Każdego dnia można zaobserwować zmiany jakie w środku zachodzą.
Cała zasadnicza część to tworzenie unikalnych roślinnych kompozycji.
Na miejscu są przygotowane wszystkie materiały (rośliny, ziemia, szkło
itd), a na koniec uczestnicy dostają też instrukcje pielęgnacji i roślinne
porady. Uczestnicy nie muszą mieć żadnych umiejętności, doświadczeń
czy wiedzy dotyczącej roślin. Wraz z prowadzącą komponują słoiki,
dobierają rośliny, kamieni czy mech. Stworzenie własnego ekosystemu
i kontakt z roślinami daje ogromna satysfakcję zarówno kobietom,
jak i mężczyznom.

10:00 – 11:00
Pokaz przygotowania sushi z degustacją
teren wystawy „ DĄB POLSKI”– edycja VI

11:00 – 12:00

Pokaz tworzenia kokedamy Izabela Sakowska
– teren wystawy „ DĄB POLSKI” – edycja VI

Prezentacja Vectorworks: Michał Rzewuski
– Funkcjonowanie i obsługa bibliotek
nawierzchni Semmelrock w programie
Vectorworks – sala warsztatowa nr.3

13:00 – 17:00

12:00 – 15:00

10:00 – 12:00

Pokaz formowania drzew bonsai – teren
wystawy „ DĄB POLSKI” - edycja VI
• Julius Kolesar (SK)
• Kęstutis Ptakauskas (LT)
• Sebastian Żydek (PL)

Pokaz formowania drzew bonsai teren
wystawy „ DĄB POLSKI „- edycja VI
• Morten Albek (DK)
• Tomaż Kovsca (SL)
• Polska Asocjacja Bonsai (PL)

Flower meadows – the future of urban green areas
– Wojciech Bartnicki – Bruno Nebelung GmbH

12.00 – 12.30
Copper fertilization and electromagnetic treatment
of water for irrigation and fertilization of under cover
and open crops – Jan Szubski – Green Team

12.30 – 13.00

PROELIUM 500 – an organic alternative to
glyphosate – Paweł Szymaniuk

13.00 – 13.30

Earth as a planet of Grass. How to choose the type and
variety of grasses and what to avoid in the mixtures –
Krzysztof Majewski, Dariusz Paprocki – Grassfactory

13.30 – 14.00
Innovative terrace systems made of thick plates
on supports, today and tomorrow – Jacek
Konieczny, owner of the company Travicom

14.00 – 14.30

10:00 – 11:00

Presentation of the company Semmelrock: Produkt Manager
Katarzyna Sibilska – Choosing the right product for your property
- pay attention to the differences between products considering
customer benefits and satisfaction with use – workshop room nr 3

11:30 – 12:30

Presentation of the company Vectorworks: Michał Rzewuski
– Operation and maintenance of Semmelrock pavement
libraries in the program Vectorworks – workshop room nr 3

13:00 – 14:00

11.00 – 13.00

Workshop – vertical gardens – workshop room nr 1

14.00 – 16.00

Workshop – vertical gardens – workshop room nr 1

10.30 – 13.30

Workshop – Vectorworks Landmark – workshop room nr 2

14.00 – 17.00

Workshop – using Gardenphilia program – workshop nr 2

10.00 – 17.00

Open workshops for arranging compositions in a black
sponge OASIS BLACK with Evi Gerull – Oasis stand

17.00 –18.30

Prize Awards Ceremony – Kreator Garden Trendów – main stage
*invitation only

12.00 – 13.30

Workshop with Dominik Strzelec – Light and shadow
while growing plants in pots – main stage

14.30 – 15.30

Meeting with Dominik Strzelec – VIP room
*entrance only with the influencer badge

10.30 – 13.30

Training in the use of the Gardenphilia program – workshop room nr 2

10.00 – 16.00

Law in the landscape architect’s activity – training
organized by PSDZ – NOT – conference room nr 1

10.30 – 11.00

Workshops - forest in a glass – workshop room nr 1

DanceSquare. Now the girls are having fun
– Jos Muller -company Educarium – main stage

10.30 – 11.00

DanceSquare. Now the girls are having fun
– Jos Muller -company Educarium – main stage

11:00 – 11:30

HUSQVARNA - Automower® automatic lawnmowers - how they
work, what about the grass, are they suitable for working in
a sophisticated garden, how to choose the best model, how to use them
to save a few hours of time for yourself?
- Jerzy Banaszczyk - Product Manager & Business Trainer

11.00 – 12.00

13.00 – 14.00

Workshops - forest in a glass – workshop room nr 1

10:00 – 12:00

Presentation – How to make kokedama - Izabela Sakowska – on
the exposition „DĄB POLSKI – VI edycja” (“Polish Oak – 6th edition”)

13:00 – 17:00

Presentation of bonsai Teres shaping – on the exposition
„DĄB POLSKI – VI edycja” (“Polish Oak – 6th edition”)
Julius Kolesar (SK) | Kęstutis Ptakauskas (LT) | Sebastian Żydek (PL)

SUNDAY 24.03.2019
10.30 – 13.30

12.00 – 14.00

„WEDDING OUTSIDE THE SCHEME „Floristic show performed
by a floristic school of Mariola Miklaszewska – main stage

•

Wystawa bonsai „DĄB POLSKI” – edycja VI

•

Floristic and organizational care of the project – Mariola Miklaszewska,
Marta Stefańska

•

Wystawa roślin cebulowych

17.00 – 18.30

•

Wręczenie nagród Kreator Garden Trendów
– scena główna
*wstęp za okazaniem zaproszeń

Aranżacja Pokazowa Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Twórców Ogrodów

•

Jeden z najbardziej prestiżowych konkursów w branży ogrodniczej już
niedługo wyłoni laureatów –22 marca podczas targów Green Days poznamy zwycięzców 11 edycji KREATORÓW Garden Trendów– najlepsze
ogrodnicze produkty 2019 roku

Wystawa prac „Landscape Architecture as
a common ground IFLA EU Exhibition of the
Landscape Architecture Projects in Europe”

•

Kiermasz Ogrodniczy

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie targowym

Herdert Obermeier (D) | Jan Novotny (CZ)
| Marta i Jacek Piętakiewicz (PL)

Presentation of the company Semmelrock: Landscape
Architect Marta Urbańczyk: Design trends - what to look for
when designing and selecting a product - what an investor can
expect when ordering a project – workshop room nr 3

Training in the use of the Gardenphilia program – workshop room nr 2

Pokazy pielęgnacji arborystycznej,
rekreacyjna wspinaczka

Presentation of bonsai Teres shaping – on the exposition
„DĄB POLSKI – VI edycja” (“Polish Oak – 6th edition”)

SATURDAY 23.03.2019

Pokazy na terenie zewnętrznym:

Warsztaty otwarte układania kompozycji
w czarnej gąbce OASIS BLACK
z Evi Gerull – stoisko Oasis

14:00 – 16:00

Innovative terrace systems, today and tomorrow –
Jacek Konieczny owner of the company Travicom

Stałe ekspozycje

10.00 – 17.00

10:00 – 14:00

A competition for new talents in shaping bonsai trees – on the
exposition „DĄB POLSKI – VI edycja” (“Polish Oak – 6th edition”)

11.00 – 16.00

Product presentations – main stage

11.00 – 13.00

Workshops Green Light Bulbs – workshop room nr 1

14.00 – 16.00

Workshops Green Light Bulbs – workshop room nr 1

Permanent exhibitions
• Bonsai exhibition „DĄB POLSKI” – edycja VI” (“Polish
Oak – 6th edition”)
• Exhibition of bulb plants
• A demo arrangement of the National Association of
Garden Creators
• Exhibition „Landscape Architecture as a common ground IFLA EU
Exhibition of the Landscape Architecture Projects in Europe”
• Horticultural Fair

www.dni-zieleni.pl

10:00 – 11:00

A show of sushi preparation with tasting - on the exposition
„DĄB POLSKI – VI edycja” (“Polish Oak – 6th edition”)

11:00 – 12:00

Presentation of the company Vectorworks: Michał Rzewuski
– Operation and maintenance of Semmelrock pavement
libraries in the program Vectorworks – workshop room nr 3

12:00 – 15:00

Presentation of bonsai Teres shaping – on the exposition
„DĄB POLSKI
– VI edycja” (“Polish Oak – 6th edition”)
Morten Albek (DK) | Tomaż Kovsca (SL) | Polska Asocjacja Bonsai (PL)

Outsider shows:
• Arborist shows, recreational climbing
* the organizer reserves the right to change the fair program

b /GreenDaysPWE

