CO NOWEGO?

Polskie
akcenty w ISU
Międzynarodowe Towarzystwo Bylinowe (Internationale Stauden-Union) powstało ponad 60 lat
temu jako forum łączące krajowe
organizacje, których działalność
dotyczyła bylin. Obecnie zrzesza
także członków z państw, w których nie istnieją takie stowarzyszenia (choćby z Polski). W sumie
jest ich trzystu. Spotykają się regularnie – ostatni zjazd, pod nazwą ISU Summer Days odbył się
w dniach 7-11 sierpnia br. w Anglii.
Podczas tego walnego zgromadzenia między innymi przyznano Nagrody ISU – nowym bylinom
Spośród 60 taksonów, zgłoszonych
przez członków organizacji i obserwowanych w ciągu dwóch lat przez specjalistów z ISU, wyróżniono 5 szczególnie przydatnych do ogrodów, ale
nadających się też do nasadzeń na terenach zieleni. Są to: Eupatorium maculatum JS® ‘Humble’, Heliopsis helianthoides JS® ‘Sunny Wink’, Nepeta
grandiflora ‘Summer Magic’, Silphium
integrifolium JS® ‘Stand Up’, Monarda
‘Bee Happy’, Salvia nemorosa ‘Deep Blue
Field’ (fot. 1). Dwie ostatnie zostały
zgłoszone przez polską firmę Vitroflora, przy czym szałwia omszona ‘Deep
Blue Field’ – jako odmiana własnej hodowli (średnio silnie rosnąca – osiągająca wysokość 45 cm, o wzniesionym
pokroju, wytwarzająca od czerwca do
września gęste, niebieskofioletowe
kwiatostany długości 15 cm).
Pysznogłówka (Monarda) ‘Bee
Happy’ – figurująca okresowo pod roboczą nazwą „Monarda-1” – wywodzi się natomiast z firmy hodowlanej
AB Cultivars B.V. z Holandii. Jest roz-

Fot. 1. Salvia nemorosa ‘Deep Blue Field’ –
polska odmiana, jeden z pięciu taksonów,
którym Międzynarodowe Towarzystwo Bylinowe przyznało w 2016 r. swoją nagrodę
(ISU Award)		
fot. Vitroflora

mnażana in vitro, a Vitroflora ma wyłączność na produkcję materiałów wyjściowych całej, 4-odmianowej grupy
Bee (patrz też str. 78). Rośliny są sterylne (nie wytwarzają nasion), dorastają do wysokości 70 cm, mają zwarty pokrój i mocne pędy. Kwitną od VI

Fot. 2. Monarda ‘Bee Happy’

do VIII (fot. 2). Wyróżniają się wysoką
tolerancją wobec mączniaka.
Prezes Vitroflory Tomasz Michalik (fot. 3) wszedł w skład 5-osobowego Komitetu Wykonawczego ISU, obok
Andresa Altwegga (ze Szwajcarii), Beate
Zillmer (z Niemiec), Michela Le Damany (z Francji) i Jonasa Bengtssona (ze
Szwecji). Zapowiedziano, że następny
letni zjazd ISU odbędzie się w Polsce,
12-16 sierpnia 2018 roku. ac

Fot. 3. Prezes Vitroflory Tomasz Michalik odbiera dyplom za wyróżniającą się bylinę
– ISU Award 2016					 		 fot. 2, 3 ISU
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