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MOCOWOCTM czyli osiem niezwykłych krzewów owocowych
Szkółka Grąbczewscy z podwarszawskiego Runowa przygotowała kolekcję ośmiu roślin ogrodowych,
które wydają owoce o wyjątkowych właściwościach smakowych, zdrowotnych i kulinarnych.
„Od kilku lat obserwujemy rosnące zainteresowanie roślinami, które są dekoracyjne, wydają smaczne
owoce, a przy tym nie wymagają intensywnych zabiegów ochronnych. Wybraliśmy więc osiem krzewów
owocowych, które spełniają te warunki. MOCOWOC to owoce »bez pryskania«, odmiany owocujące
wytrwale, mało wymagające.” – powiedział Wojciech Grąbczewski, właściciel szkółki.
W skład grupy MOCOWOC wchodzą:
o
o
o
o
o
o
o
o

Aronia czarnoowocowa Viking
Borówka brusznica Koralle
Borówka wysoka Chandler
Jagoda Goji (Jagoda licyjska)
Jagoda kamczacka
Pigwowiec japoński Cido
Róża pomarszczona
Żurawina wielkoowocowa Pilgrim

„W skład grupy MOCOWOC wchodzą zarówno cenne odmiany stosunkowo popularnych roślin - np.
aronia Viking czy pigwowiec Cido - jak i rzadko spotykane w polskich ogrodach jagody Goji. Mam
nadzieję, że nasza kolekcja zainteresuje osoby poszukujące ciekawych roślin użytkowych” - dodał
W. Grąbczewski.
Krzewy sprzedawane są w dużych donicach o pojemności 5 l., dzięki czemu szybciej mogą się przyjąć
i zacząć owocować. Można je kupić w opakowaniach po 4 lub 8 roślin, składając zamówienie online
pod adresem www.mocowoc.pl. Rośliny można nabyć również w szkółce w Runowie.
Na stronie www.mocowoc.pl – która rozpocznie działalność 25 kwietnia br – można będzie ponadto
znaleźć szersze informacje o roślinach z kolekcji MOCOWOC oraz ich uprawie. Z czasem pojawiać
się tam będą opracowania na temat własności zdrowotnych poszczególnych roślin oraz przepisy
kulinarne.
TM

MOCOWOC
– kolekcja ośmiu dekoracyjnych krzewów owocowych o szczególnie cennych właściwościach
smakowych, zdrowotnych i kulinarnych, oferowana od maja 2011 r. przez szkółkę Grąbczewscy.
Facebook.com/MOCOWOC
SZKÓŁKA GRĄBCZEWSCY
Historia szkółek rodziny Grąbczewskich sięga roku 1936, w którym Leopold Grąbczewski rozpoczął produkcję
krzewów róż. Obecnie szkółki znajdują się w Runowie koło Warszawy i oferują pełen asortyment roślin dostępny
przez cały rok: byliny, krzewy iglaste i liściaste, drzewa alejowe. Szersze informacje o szkółkach dostępne są na
stronie www.grabczewscy.pl
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