
Weekend Łowców Okazów i Okazji na MTP! 

Chłodniejsze dni i żółknące liście kuszą do wskoczenia pod koc… ale nie oznaczają końca pracy w 

ogrodach. Dla Roślinomaniaków sezon nigdy się nie kończy – właśnie jesienią trzeba zaplanować 

mocne wejście w wiosnę! Dlatego 2-3 października 2021 r. na Międzynarodowych Targach 

Poznańskich odbędzie się Jesienny Targ Ogrodniczy. Miłośnicy zieleni obłowią się w inspiracje, piękne 

okazy roślin oraz wyposażą swój ogrodniczy niezbędnik.  

 

Jesień zacznie się w Poznaniu 

Schyłek lata to czas wytężonej pracy na grządkach, rabatkach, balkonach i tarasach – grabienie, 

porządki, zabezpieczenia przed sezonem zimowym. Byliny i cebule, które zakwitną wiosną, trzeba 

posadzić już teraz, aby cieszyły oko w przedwiośniu. Krótsze i chłodniejsze dni dobrze jest umilić 

sobie jesienno-zimowymi dekoracjami w ogrodzie, na ganku czy balkonie. Wszystko to będzie można 

zobaczyć w czasie Jesiennego Targu Ogrodniczego, na którym spotkają się głównie lokalni producenci 

i dystrybutorzy roślin, narzędzi i dekoracji ogrodowych. 

Do wyboru, do koloru 

„Zależy nam na tym, aby miłośnicy roślin ogrodowych i domowych przeżyli naprawdę inspirujący 

weekend. Podobno z Targu Ogrodniczego na MTP nie da się wyjść z pustymi rękoma – i idziemy o 

zakład, że każdy odwiedzający znajdzie coś dla siebie” – zachęca Paulina Maniecka, dyrektor projektu. 

Prezentowany asortyment obejmie przede wszystkim: drzewa i krzewy owocowe i ozdobne, 

elementy dekoracyjne do domu i ogrodu, cebule roślinne, nasiona traw, warzyw, narzędzia do pracy 

w ogrodzie, małą architekturę krajobrazu, nawozy, podłoża, elementy nawadniania, rośliny 

doniczkowe, produkty regionalne, okazjonalne i hand made.  

Pysznie i inspirująco 

Jesienny Targ Ogrodniczy odbędzie się w towarzystwie targów Smaki Regionów. Zaproponują one 

wszystkim degustatorom oryginalne specjały według starych receptur, gotowanie na żywo i moc 

atrakcji „dookoła kuchni”. Liczymy, że podobnie do poprzednich edycji, przyciągniemy na Targi nie 

tylko Poznaniaków, ale i miłośników ogrodów oraz regionalnych smakołyków z wielkopolski i okolic. 



Uczestnicy dotychczasowych spotkań już zapowiadają swój udział we wspólnej inauguracji sezonu 

jesiennego na MTP! 

 

Będziemy mieć do dyspozycji ekspozycję halową w pawilonie na terenie MTP i jak zawsze 

przygotujemy przestrzeń pełną natchnienia oraz pięknych roślin, które wkrótce uświetnią ogródki, 

balkony i doniczki!  

Do zobaczenia w ten piękny jesienny weekend. 

 


