WIOSNA 2022
Z nami zakwitnie Twój Ogród

Hortensja ogrodowa Doppio Rosa®
60-602 / 1 roślina / 35,00 zł
(Hydrangea macrophylla). Nowa, o nadzwyczajnych walorach, niezwykle piękna odmiana, która przyciąga uwagę dużymi, koronkowymi
kwiatostanami z gwiaździstymi, podwójnymi kwiatami płonnymi. Ma
kompaktowy, wyprostowany wzrost, kwitnie przez imponująco długi
czas, od wczesnego lata do późnej jesieni. Należy do najnowszej generacji hortensji ogrodowych, które zakwitają zarówno na pędach jednorocznych jak i na dwuletnich, co daje gwarancję corocznego, obfitego
kwitnienia, pomimo mroźnych zim. Pięknie dekoruje ogrody, dobrze
rośnie w donicach, ozdabiając balkony i tarasy.
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Do każdego
zamówienia
z tego katalogu

PREZENT
NIESPODZIANKA

WSKAZÓWKI DLA ZAMAWIAJĄCYCH
1. Minimalna wartość zamówienia wynosi 30 zł, nie wliczając kosztów
dostawy. Zamówienia o mniejszej wartości nie będą przyjmowane do
realizacji.
2. Do wartości zamówienia doliczamy koszty przesyłki w wysokości 15 zł.
Jeśli łączna wartość zamówionych produktów przekracza 200 zł, koszty
przesyłki wynoszą tylko 1 zł.
3. Jeśli składają Państwo zamówienie drogą listowną lub telefoniczną, paczka
z zamówionymi artykułami zostanie doręczona za pobraniem (opłata przy
odbiorze). Możliwość zapłaty przelewem dostępna jest tylko dla zamówień
internetowych.
4. Maksymalny ciężar przesyłki wynosi 15 kg. Zamówienia, których waga po
spakowaniu przekroczy 15 kg, zostaną podzielone na odpowiednią ilość
mniejszych przesyłek.
5. Paczki doręcza Poczta Polska w usłudze kurierskiej Pocztex.
6. O nadaniu paczki informujemy sms-em, aby otrzymać powiadomienie,
podczas składania zamówienia należy podać swój numer komórkowy.
W smsie zawarty będzie numer przesyłki i kwota pobrania. W przypadku
dużych zamówień, podzielonych na mniejsze paczki, sms będzie wysłany
dla każdej paczki.
7. Do przesyłki dołączamy dowód sprzedaży.
8. Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski. Nie wysyłamy paczek za
granicę.
9. Florexpol zapewnia gwarancję na wszystkie rośliny z prawem ich zwrotu.
Na rośliny zakupione wysyłkowo przysługuje Państwu prawo odstąpienia
od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, bez podawania
przyczyny. Szczegółowy regulamin sprzedaży wysyłkowej znajduje się na
stronie www.florexpol.eu.
10. Oferta sezonowa ważna do wyczerpania zapasów.

Szanowni Klienci!
Kolejny katalog z jesienną ofertą cebul,
kwiatów i krzewów ukaże się
już na początku sierpnia 2022 roku.

NASI LAUREACI
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu zwyciężczynię naszego
konkursu. W sezonie Jesień 2021 nagrodę rzeczową, ufundowaną przez
firmę Florexpol wygrała Pani Teresa Wasilewska-Wierska z Poznania.
Serdecznie gratulujemy!

Firma FLOREXPOL zaprasza
do Centrum Ogrodniczego koło Lublina.
Nasz adres:
FLOREXPOL
Dębówka 17 A
20-400 LUBLIN
skr. poczt. 123

Nasze Telefoniczne
Centrum Konsultacyjne:
tel: (81) 533 23 05, (81) 533 30 50
(81) 533 82 80

Nasz dział wysyłkowy jest do Państwa dyspozycji
we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00

www.florexpol.eu

info@florexpol.com.pl

TERMINARZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Wysyłkę zamówień złożonych w ramach przedsprzedaży wiosennej (od
lutego do połowy marca) rozpoczynamy od drugiej połowy marca.
2. Wysyłka sadzonek ziół, roślin balkonowych i ciepłolubnych z reguły rozpoczyna się około 10 kwietnia.
3. Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością ich wpływania, począwszy od zamówień złożonych w ramach przedsprzedaży. Zamówienia złożone po 15 marca realizowane będą w następnej kolejności.
Nowe zamówienia przyjmujemy i wysyłamy przez cały sezon, aż do
wyczerpania zapasów.

KLUB PRZYJACIÓŁ OGRODÓW
Przyjmij zaproszenie do naszego Klubu Przyjaciół
Ogrodów, w którym gromadzimy ludzi, których łączy
wspólna ogrodnicza pasja. To zasłużone grono naszych
najwierniejszych Klientów. Doceniamy to, dlatego wyróżniamy ich specjalną 10% zniżką na artykuły z tego
katalogu oznaczone symbolem Klubu. Rabat ten
dostępny jest tylko dla Przyjaciół naszego Klubu. Aby
do nich dołączyć, wystarczy zaznaczyć odpowiednią
rubrykę na kuponie zamówienia listownego, bądź
wyrazić chęć członkostwa przy okazji składania zamówienia przez telefon lub internet. Zapraszamy!

UWAGA INTERNAUCI
Zapraszamy do odwiedzin naszego sklepu internetowego www.florexpol.eu
w nowej odsłonie! Na stronie, oprócz produktów z tego katalogu,
znajdą Państwo ofertę poszerzoną o nawozy, narzędzia i akcesoria ogrodnicze,
a także skorzystają Państwo z wygodnej płatności przelewem internetowym.

Zdjęcia roślin w katalogu mają charakter poglądowy i przedstawiają egzemplarze dorosłe.
Prosimy mieć na uwadze, że zamawiane rośliny
to młode sadzonki, które swój wygląd docelowy
osiągną po kilku latach uprawy.

Objaśnienia
znaków:
wysokość rośliny
szerokość rośliny

Rozkład stron w katalogu

V-VI termin kwitnienia

str. 3-17
str. 18-27
str. 28-29
str. 30-31
str. 32-35
str. 36-39
str. 40-43
str. 44-48

stanowisko słoneczne

Kwiaty cebulowe
Byliny, kwiaty wieloletnie
Trawy ozdobne
Zioła
Kiermasz wiosenny
Krzewy ozdobne i pnącza
Róże
Drzewa i krzewy owocowe
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stanowisko półcieniste
stanowisko zacienione

na kwiat cięty
roślina miododajna
jadalne kwiaty
pachnące kwiaty

KONKURS BARWY WIOSNY I LATA
Twój ogród pełen jest kwiatów? Uchwyć ich barwy w obiektywie i weź udział
w wiosennym konkursie, w którym nagrodzimy posiadacza najpiękniejszej
rabaty kwiatowej. Do wygrania atrakcyjna nagroda rzeczowa: zakupy
na równowartość 2000 zł z pełnej oferty naszego sklepu ogrodniczego
(www.florexpol.eu).
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć
zamówienie do 31 marca 2022 r. i nadesłać
fotografie swoich ulubionych rabat skomponowanych z kwiatów zakupionych we Florexpolu. Zdjęcia można nadsyłać drogą listowną (np. razem z zamówieniem) lub e-mailem
na adres: konkurs@florexpol.com.pl.
Zwycięzcę nagrody przedstawimy w kolejnej
edycji katalogu.
Regulamin konkursu dostępny na stronie
www.florexpol.eu.

Mieczyk karbowany Princess Frizzle
12-237 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Mieczyk karbowany Nablus
12-235 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Urzekające mieczyki karbowane zachwycają różnorodnością form i barw.
Misternie ufryzowane z setek falbanek
płatki mają przepiękne kolory, często
w przenikających się lub kontrastowych
tonach. Są cenionym przez florystów
kwiatem ciętym. Kwiatostany rozkwitają
do ostatniego pąka, zachowując świeżość, nawet przez 10 dni. Znakomicie
nadają się do dekoracji mieszkań, przepięknie zdobią letnie rabaty. Są tak piękne, że wciąż chcemy je podziwiać w na100 cm VII-VIII
szych ogrodach.

Mieczyk karbowany Conca Verde

Mieczyk karbowany Fire Cracker

12-233 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

12-234 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Mieczyk karbowany Rik's Frizzle
Mieczyk karbowany Lemon Frizzle

Mieczyk karbowany Octopus

12-238 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł / 5,30 zł

12-236 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

12-239 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł
Mieczyki 3

Mieczyk First Blood

Mieczyk Gerona

Mieczyk Green Star

12-230 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

12-077 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Mieczyk Velvet Eyes

Mieczyk Nikita

12-001 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

12-173 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Mieczyki to przede wszystkim eleganckie i dostojne kwiaty cięte, które nadają
się do tworzenia bukietów na każdą okazję. Można z nich tworzyć także piękne
kompozycje na rabatach. Najładniej prezentują się w grupach z kilku, a nawet
kilkunastu roślin tej samej odmiany. Do wazonu należy je ciąć, jak tylko zaczną
się rozwijać dwa najniższe pąki.
100 cm
VII-VIII

12-229 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Mieczyk Alicia

Mieczyk Kazimir

12-047 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

12-226 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Mieczyk Sabor
12-224 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł / 5,30 zł
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Mieczyk Berlusconi

Mieczyk Monte Gordo

12-196 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

12-231 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Mieczyk Donatella

Mieczyk Triton

12-010 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

12-223 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Aby dłużej cieszyć się kwitnącymi mieczykami nie należy sadzić wszystkich bulw
jednocześnie, lecz w 10-14 dniowych odstępach czasowych. Zakwitną wtedy
odpowiednio później. Kwiaty należy ścinać wcześnie rano lub wieczorem. Aby
rośliny mogły wytworzyć nowe bulwy trzeba im zostawić 4-5 liści.

Mieczyk Conca d'Oro
12-225 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Mieczyk Black Star

Mieczyk Apres Toi

12-207 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

12-232 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Mieczyk Morning Gold

Mieczyk Franco Zecca

12-146 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

12-227 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

Mieczyk Dynamite
Mieczyk Mombasa

Mieczyk Bangladesh

12-228 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

12-171 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł

12-113 / 1 op. / 6 szt. / 5,90 zł / 5,30 zł
Mieczyki 5

Dalia kaktusowa Ambition
90-110 cm

VII-X

10-175 / 1 op. / 1 szt. / 12,50 zł

Dalia dekoracyjna Fascination
60-80 cm

VII-X

Dalia Gallery Monet
30-40 cm

VI-X

10-434 / 1 op. / 1 szt. / 12,60 zł

10-101 / 1 op. / 1 szt. / 11,50 zł

Dalia Topmix Reddy

Dalia dekoracyjna Melody Pink Allegro

Dalia kaktusowa Shining Star
100-110 cm

VII-X

10-243 / 1 op. / 1 szt. / 11,80 zł

25-35 cm

VII-X

10-003 / 1 op. / 1 szt. / 9,50 zł

60 cm

VII-X

10-268 / 1 op. / 1 szt. / 11,50 zł

Dalie należą do ulubionych kwiatów ogrodowych. Ich bogata kolorystyka zdobi
rabaty od lata do późnej jesieni. Dalie wysokie najpiękniej prezentują się w grupach, tworząc piękne akcenty kolorystyczne. Świetnie sprawdzają się w bukietach jako kwiaty cięte. Niskie dalie można sadzić w ogrodzie oraz w donicach na
balkonach i tarasach. Dużą ich zaletą jest to, że nie sprawiają trudności z przezimowaniem. Wystarczy przenieść rośliny wraz z donicami do piwnicy, a wiosną
wynieść je ponownie na balkon. W ten sposób możemy cieszyć się kwiatami
przez wiele lat.
Dalia dekoracyjna Edinburgh
90-100 cm

VII-X

10-123 / 1 op. / 1 szt. / 12,80 zł

Dalia kaktusowa Fringed Star
100-110 cm

VII-X

10-187 / 1 op. / 1 szt. / 11,70 zł
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Dalia dekoracyjna Hollyhill Lemon Ice
90-100 cm

VII-X

10-438 / 1 op. / 1 szt. / 13,50 zł / 12,10 zł

Dalia kaktusowa Kennemerland
110 cm

VII-X

10-365 / 1 op. / 1 szt. / 11,80 zł

Dalia dekoracyjna Sincerity
60-80 cm

VII-X

10-437 / 1 op. / 1 szt. / 12,50 zł

Dalia dekoracyjna Wittem
80-100 cm

VII-X

10-261 / 1 op. / 1 szt. / 11,70 zł / 10,50 zł

Dalia kaktusowa Taum Sauk
100-120 cm

VII-X

10-435 / 1 op. / 1 szt. / 13,60 zł

Dalia dekoracyjna Saint Martin
90-110 cm

VII-X

10-432 / 1 op. / 1 szt. / 11,70 zł

Dalia dekoracyjna Sam Hopkins
90-120 cm

VII-X

10-430 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł

Dalia dekoracyjna Blue Wish
80-120 cm

VII-X

10-332 / 1 op. / 1 szt. / 9,70 zł

Dalia dekoracyjna Santa Claus
Dalia dekoracyjna Switch
60-90 cm

VII-X

10-436 / 1 op. / 1 szt. / 11,70 zł

Dalia kaktusowa Shooting Star
110-120 cm

VII-X

10-431 / 1 op. / 1 szt. / 11,80 zł

110 cm

VII-X

10-309 / 1 op. / 1 szt. / 13,50 zł
Dalie 7

Lilia orientalna Gracia®
100 cm

VII-VIII

14-293 / 1 op. / 1 szt. / 6,60 zł

Lilia azjatycka Easy Whisper
90-100 cm

VI-VII

14-135 / 1 op. / 1 szt. / 9,10 zł

Lilia azjatycka Particia's Pride®
110-120 cm

VI-VII

14-292 / 1 op. / 1 szt. / 7,90 zł

Lilie są jednymi z najpiękniejszych roślin cebulowych jakie możemy podziwiać
w naszych ogrodach. Warto więc tworzyć z nich kolekcje i komponować z innymi roślinami. Różnorodność barw, kształtu oraz budowy kwiatu sprawiają, że
możemy zaoferować Państwu wiele ciekawych odmian. Polecamy oryginalną
Apricot Fudge, piękną, pełną lilię Lotus Wonder przypominającą kwiaty lotosu,
orientalne The Edge®, Marlon® i pełne Sundew®, Elodie®. Lilie należy sadzić w słonecznym miejscu i zacieniać podłoże roślinami okrywowymi.

Lilia orientalna Marlon®
90-100 cm

VII-VIII

14-288 / 1 op. / 1 szt. / 8,60 zł / 7,70 zł

Lilia azjatycka Apricot Fudge
70-100 cm

VI-VII

Lilia azjatycka Purple Dream
90-100 cm

VI-VII

14-223 / 1 op. / 1 szt. / 13,10 zł

14-291 / 1 op. / 1 szt. / 7,90 zł

Lilia azjatycka Sweet Valley®

Lilia orientalna The Edge®

14-290 / 1 op. / 1 szt. / 7,60 zł

14-294 / 1 op. / 1 szt. / 7,80 zł

Lilia azjatycka Corleone®
110 cm

VI-VII

14-289 / 1 op. / 1 szt. / 5,20 zł
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120 cm

VI-VII

110-120 cm

VII-VIII

Lilia orientalna Asterian®
90-100 cm

VII-VIII

14-296 / 1 op. / 1 szt. / 6,50 zł / 5,80 zł

110-120 cm

VII-VIII

14-300 / 1 op. / 1 szt. / 8,90 zł

Lilia azjatycka pełna Sundew®
90-110 cm

Lilia trąbkowa Orange Planet

VI-VII

14-168 / 1 op. / 1 szt. / 9,70 zł

Lilia orientalna Rio Negro
90-100 cm

VII-VIII

14-295 / 1 op. / 1 szt. / 5,90 zł

Lilia długokwiatowa Dancing Lady®
120-130 cm

Lilia orientalna Black Beauty
120-150 cm

VII-VIII

14-299 / 1 op. / 1 szt. / 5,90 zł

VII-VIII

14-053 / 1 op. / 1 szt. / 9,10 zł

Lilia długokwiatowa White Triumph®
Lilia orientalna pełna Lotus Wonder
80-100 cm

VII-VIII

14-298 / 1 op. / 1 szt. / 13,90 zł

Lilia azjatycka pełna Elodie®
90-100 cm

VI-VII

14-113 / 1 op. / 1 szt. / 9,70 zł

120-130 cm

VII-VIII

14-297 / 1 op. / 1 szt. / 5,90 zł
Lilie 9

Lilia drzewiasta Jantine
120-160 cm

VII-VIII

14-282 / 1 op. / 1 szt. / 8,30 zł / 7,40 zł

Lilia drzewiasta Zambesi
150-170 cm

VII-VIII

14-281 / 1 op. / 1 szt. / 8,30 zł

Lilia drzewiasta Corcovado
120-160 cm

VII-VIII

14-255 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

Lilia drzewiasta Manissa
140-170 cm

VII-VIII

14-155 / 1 op. / 1 szt. / 6,60 zł
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Lilia drzewiasta Lifestyle
150-200 cm

VII-VIII

14-278 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

Lilia drzewiasta Lavon
150-180 cm

VII-VIII

14-141 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

Lilia drzewiasta Robina
120-150 cm

VII-VIII

14-183 / 1 op. / 1 szt. / 7,20 zł

Lilia drzewiasta Resolute
120-160 cm

VII-VIII

14-284 / 1 op. / 1 szt. / 8,30 zł / 7,40 zł

Lilia drzewiasta Elusive
150-180 cm

VII-VIII

14-283 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł

Lilie drzewiaste to olbrzymie lilie o imponującej urodzie. Zdobią ogród bardzo dużymi, mocno pachnącymi kwiatami. Zakwitają już w pierwszym roku
uprawy. Maksymalny wzrost osiągają po trzech latach. Można je uprawiać
przez kilka lat w tym samym miejscu, później wymagają przesadzenia na
nowe stanowisko. Są mrozoodporne, jedynie w mroźne zimy należy okryć
zagony z cebulami torfem lub igliwiem.

Lilia drzewiasta Yelloween
Lilia drzewiasta Pink Mist
130-140 cm

VII-VIII

14-216 / 1 op. / 1 szt. / 7,40 zł

Lilia drzewiasta Lakeside Beloved
120-160 cm

VII-VIII

14-250 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

150-180 cm

VII-VIII

14-277 / 1 op. / 1 szt. / 6,60 zł
Lilie drzewiaste 11

Liliowiec Mike Reed
70 cm

VII-VIII

11-088 / 1 op. / 1 szt. / 11,90 zł

Liliowiec Longfields Marmalade
50 cm

VII-VIII

11-273 / 1 op. / 1 szt. / 9,70 zł

Liliowiec Cosmopolitan
40 cm

VII-VIII

11-280 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł

Liliowiec Spacecoast Freaky Tiki
50 cm

Liliowiec Night Beacon
60 cm

VII-VIII

11-165 / 1 op. / 1 szt. / 11,80 zł

VII-VIII

11-026 / 1 op. / 1 szt. / 9,70 zł

Liliowiec Entrapment
55 cm

VII-VIII

11-279 / 1 op. / 1 szt. / 16,20 zł / 14,50 zł
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Liliowiec Little Anna Rosa
40 cm

VII-VIII

11-281 / 1 op. / 1 szt. / 9,70 zł

Liliowiec Mildred Mitchell
55 cm

VII-VIII

11-080 / 1 op. / 1 szt. / 14,00 zł

Liliowiec South Seas
60 cm

VII-VIII

11-044 / 1 op. / 1 szt. / 9,70 zł

Liliowiec Russian Rhapsody
70 cm

VII-VIII

11-287 / 1 op. / 1 szt. / 14,00 zł

Liliowiec Tropical Surprise
55 cm

VII-VIII

11-284 / 1 op. / 1 szt. / 19,90 zł

Liliowiec Open My Eyes
50 cm

VII-VIII

11-271 / 1 op. / 1 szt. / 11,90 zł

Liliowce to bardzo piękne kwiaty, polecane początkującym ogrodnikom ze względu na łatwość uprawy i małe wymagania glebowe. Swoją popularność zawdzięczają imponującej długowieczności. Na jednym miejscu mogą rosnąć 20 lat. Są niezawodne w uprawie, nie chorują, znoszą przesadzanie. Najpiękniej prezentują się
w grupach. Kwiaty liliowców dekorują ogród niezwykle intensywnym kwitnieniem, na jednej roślinie wytwarzają od 200 do 400 kwiatów. Rekordzistami są
odmiany: Little Anna Rosa i London Eye®, które tworzą 500 kwiatów i Entrapment,
która tworzy aż 700 kwiatów. Na uwagę zasługują odmiany o pachnących kwiatach: Entrapment, Little Anna Rosa, Mildred Mitchell i South Seas.

Liliowiec Double Dream
55 cm

VII-VIII

11-285 / 1 op. / 1 szt. / 18,40 zł

Liliowiec Campfire Embers
65 cm

VII-VIII

11-282 / 1 op. / 1 szt. / 11,90 zł

Liliowiec London Eye®
Liliowiec Serena Sunburst
55 cm

VII-VIII

11-286 / 1 op. / 1 szt. / 16,20 zł

Liliowiec EveryDaylily Red®
40 cm

VI-IX

11-198 / 1 op. / 1 szt. / 14,20 zł / 12,70 zł

40 cm

VI-IX

11-283 / 1 op. / 1 szt. / 14,00 zł
Liliowce 13

Babiana ogrodowa
25-280 / 1 op. / 5 szt. / 5,20 zł / 4,60 zł

Kalla Red Alert
Kalla Captain Lasko®

11-147 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł

11-140 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł
11-147 Kalla Captain Lasko®
11-140 Kalla Red Alert
11-146 Kalla Captain Fuego®
(Zantedeschia). Piękne, dekoracyjne odmiany, których kwiaty są popularne we współczesnej florystyce. Zdobią ogród bardzo trwałymi kwiatami, kwitną długo. Mogą być uprawiane na rabatach lub w doniczkach. Kalle to doskonałe kwiaty
cięte, w wazonie wytrzymują ponad 10 dni.
35-45 cm
VII-VIII

Krokosmia Carmine Brilliant
25-279 / 1 op. / 8 szt. / 15,00 zł

Eukomis jesienny biały
Kalla Captain Fuego®

11-146 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł
25-280 Babiana ogrodowa
(Babiana stricta). Roślina, której kwiaty przypominają małe frezje. Zakwita w środku lata, jest znakomita na niskie rabaty kwiatowe. Zachwyca wyrazistymi barwami, nadaje się na kwiat cięty.
20-30 cm
VI-VII
25-279 Krokosmia Carmine Brilliant
(Crocosmia). Niezawodna, zimująca w gruncie
roślina polecana na rabaty bylinowe. Długie kwiatostany składające się z 20 kwiatów zdobią ogród
do jesieni. Doskonały kwiat cięty, przez 2 tygodnie utrzymuje świeżość w wazonie.
60-90 cm
VII-IX
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25-198 / 1 op. / 1 szt. / 7,40 zł
25-198 Eukomis jesienny biały
(Eucomis autumnalis). Tworzy bardzo oryginalne,
kłosowate kwiatostany zakończone pióropuszem z liści jak u ananasa, które zachowują dekoracyjność także po zawiązaniu nasion. Może być
uprawiany w gruncie i w pojemnikach, które na
taras lub balkon wystawiamy po wiosennych
przymrozkach.
30-60 cm
VII-VIII
25-281 Iksja Hogarth
(Ixia). Nowa odmiana o mocnych pędach i dużej
ilości gwiaździstych, zebranych w kłosy kwiatów.
Nadaje się do uprawy w ogrodzie i w pojemnikach jako ozdoba balkonów i tarasów. Doskonały, bardzo trwały kwiat cięty. Pięknie wygląda
w grupach.
40-60 cm
VI-VII

Iksja Hogarth
25-281 / 1 op. / 15 szt. / 10,00 zł

11-533 Irys syberyjski See Ya Later
11-458 Irys syberyjski Concord Crush
11-464 Irys syberyjski Imperial Opal
11-539 Irys syberyjski Paprikash
11-532 Irys syberyjski Kita-No-Seiza
(Iris sibirica). Jest łatwy w uprawie, odporny na choroby, mrozoodporny i długowieczny. Oprócz przepięknych, dużych, dekoracyjnych kwiatów tworzy kępy trawiastych liści, które przypominają
szuwary i mogą zdobić brzeg oczka wodnego.
Kwiaty nadają się do cięcia, ale nie są trwałe.

Irys syberyjski See Ya Later
80 cm

V-VI

11-533 / 1 op. / 1 szt. / 7,60 zł

Irys syberyjski Paprikash
60 cm

V-VI

11-539 / 1 op. / 1 szt. / 9,70 zł

Irys syberyjski Concord Crush
70 cm

V-VI

11-458 / 1 op. / 1 szt. / 7,60 zł

Irys syberyjski Imperial Opal
90 cm

V-VI

11-464 / 1 op. / 1 szt. / 7,60 zł

Irys syberyjski Kita-No-Seiza
70 cm

V-VI

11-532 / 1 op. / 1 szt. / 7,60 zł

Kanna Happy Carmen
40-50 cm

VI-IX

11-376 / 1 op. / 1 szt. / 11,50 zł / 10,30 zł
11-376 Kanna Happy Carmen 11-372 Kanna Happy Emily 11-371 Kanna Happy Isabel
(Canna indica). Niska kanna z grupy Happy jest jednym z piękniejszych akcentów w ogrodzie. Tworzy
okazałe kępy liści i duże kwiaty. Posadzona w gruncie efektownie prezentuje się na klombach.
Sadzona w pojemnikach zdobi balkony i tarasy aż do jesieni.

Kanna Happy Isabel
Kanna Happy Emily
40-50 cm

VI-IX

11-372 / 1 op. / 1 szt. / 8,50 zł

40-50 cm

VI-IX

11-371 / 1 op. / 1 szt. / 8,50 zł
Kwiaty drobnocebulowe 15

Begonia pachnąca Sunny Dream
13-049 / 1 op. / 1 szt. / 10,90 zł
13-049 Begonia pachnąca Sunny Dream
13-050 Begonia pachnąca Red Glory
13-047 Begonia pachnąca Angelique
(Begonia). Begonia pachnąca zachwyca nie tylko obfitością
i urodą swoich kwiatów, ale również słodkim, przyjemnym
zapachem. Ma lekko zwisające pędy. Jest doskonała do uprawy w misach, donicach i koszach kwiatowych na lekko
ocienionych balkonach i tarasach. Nie toleruje palącego
słońca. Kwitnienie trwa nieprzerwanie od czerwca do przymrozków.
25-35 cm
VI-X

Begonia pachnąca Red Glory

Śniedek wiechowaty
25-043 / 1 op. / 5 szt. / 11,30 zł

Brodia Queen Fabiola
25-017 / 1 op. / 5 szt. / 2,40 zł

Iksja Mabel
25-260 / 1 op. / 15 szt. / 11,00 zł

13-050 / 1 op. / 1 szt. / 10,90 zł
25-260 Iksja Mabel
(Ixia). Pędy z drobnymi, gwiazdkowatymi
kwiatami zaskakują intensywnością koloru.
Pięknie wygląda na rabatach lub w donicach i skrzynkach na balkonie. Ścięte kwiaty
nadają się na letnie bukiety. Długo zachowują świeżość w wazonie.
40-60 cm
VI-VII
25-043 Śniedek wiechowaty
(Ornithogalum thyrsoides). Dobrze znosi dłuższy niedobór wody. Zebrane w gęste kwiatostany kwiaty przyjemnie pachną. Są wyjątkowo trwałe, długo utrzymują świeżość, sprawdzają się w dekoracjach ślubnych.
40 cm
VI-VIII

Begonia pachnąca Angelique
13-047 / 1 op. / 1 szt. / 10,90 zł
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25-017 Brodia Queen Fabiola
(Brodiaea californica). Nazywana jest hiacyntem kalifornijskim. Znakomicie sprawdza się
na rabatach w większych grupach, a także
w ogródkach skalnych. Jest ulubionym kwiatem ciętym, bardzo długo zachowuje świeżość w wazonie.
30 cm
VII-VIII

Chasmante Saturnus
25-258 / 1 op. / 1 szt. / 7,00 zł / 6,30 zł
25-258 Chasmante Saturnus
(Chasmanthe floribunda). Egzotyczna piękność rodem z Afryki zachwyca przepięknymi, oryginalnymi, długimi (30 cm) kwiatostanami w kształcie kolby. Na jednym
pędzie zakwita do 40 długich, rurkowatych kwiatów. Pięknie wygląda na słonecznych rabatach i w pojemnikach.
80-100 cm
VII-VIII

25-065 Gloksynia Kaiser Friedrich
25-053 Gloksynia Hollywood
25-077 Gloksynia Tigrina Red
(Synningia speciosa). Gloksynie to spektakularnie
kwitnące rośliny doniczkowe zdobiące wnętrza
i letnie tarasy. Zachwycają aksamitnymi kwiatami i dekoracyjnymi liśćmi. Na jednej roślinie
zakwita do 20 kwiatów. Po kwitnieniu wchodzą
w okres spoczynku. Przechowane zimą w temp.
12-15°C, zakwitają ponownie w kolejnym roku.
25 cm
30 cm
VI-IX

Gloksynia Kaiser Friedrich

Gloksynia Tigrina Red

25-065 / 1 op. / 1 szt. / 8,80 zł

25-077 / 1 op. / 1 szt. / 8,80 zł

Gloksynia Hollywood
25-053 / 1 op. / 1 szt. / 8,80 zł

25-259 Krokosmia olbrzymia
(Crocosmia masoniorum). Laureatka prestiżowej
nagrody Garden Merit, przepiękna, trwała, zimująca w gruncie krokosmia zakwita pachnącymi,
bardzo dużymi kwiatami, które zwabiają motyle
i zdobią ogród do jesieni. Kwiaty zachowują
świeżość w wazonie przez 2 tygodnie.
70-100 cm
VII-IX
25-037 Chlidantus pachnący
(Chlidanthus fragrans). Jest najmocniej pachnącą rośliną cebulową. Zachwyca intensywnym,
cytrusowym aromatem. Na jednym pędzie rozkwita od 1 do 6 kwiatów. Zdobi rabaty, ogrody
skalne i donice na tarasie lub balkonie.
10-20 cm
VI-VII
25-059 Galtonia, Hiacynt letni
(Galtonia candicans). Piękna, wysoka roślina cebulowa polecana na rabaty i na kwiat cięty. Stopniowo na długim pędzie rozwijają się dzwonkowate kwiaty, o pięknym, słodkim zapachu.
90-120 cm
VII-VIII

Krokosmia olbrzymia

Chlidantus pachnący

25-259 / 1 op. / 8 szt. / 15,60 zł

25-037 / 1 op. / 1 szt. / 6,30 zł

Obrazki włoskie
25-034 / 1 op. / 3 szt. / 11,00 zł / 9,90 zł
25-034 Obrazki włoskie
(Arum italicum). Ozdobą rośliny są błyszczące liście z białym rysunkiem, kremowe kwiaty w kształcie
kolby, a po kwitnieniu jaskrawoczerwone owoce zdobiące ogród aż do późnej jesieni.
20-30 cm
IV-VI

Galtonia, Hiacynt letni
25-059 / 1 op. / 1 szt. / 4,10 zł
Kwiaty drobnocebulowe 17

Słonecznica Coopera Table Mountain
50-526 / 1 roślina / 6,70 zł

Pysznogłówka szkarłatna Mahogany
50-262 / 1 roślina / 6,70 zł
50-262 Pysznogłówka szkarłatna Mahogany
(Monarda hybrida). Przyciąga wzrok kształtem
kwiatów. Rośnie szybko, tworzy duże kępy. W
wietrzny dzień wokół roślin roztacza się przyjemny zapach. Miododajne kwiaty polecane na
kwiat cięty zwabiają pszczoły i motyle.
80-120 cm
VII-IX

Sit rozpierzchły Spiralis
50-887 / 1 roślina / 10,40 zł

50-887 Sit rozpierzchły Spiralis
(Juncus effusus). Cieszy się popularnością ze względu na bardzo oryginalne, spiralnie poskręcane
pędy. Wymaga gleb wilgotnych, świetnie rośnie
blisko oczka wodnego i w oczku wodnym. W wilgotnym podłożu jest uprawiany jak roślina
doniczkowa w domu i na balkonie.
30 cm
VI-VIII
50-526 Słonecznica Coopera Table Mountain
(Delosperma cooperi). Jedna z najpiękniejszych
roślin skalnych, która zachwyca obfitością kwitnienia. Wymaga miejsc ciepłych i nasłonecznionych w wyższych partiach skalniaków wśród kamieni i głazów. Nie toleruje nadmiaru wody.
10-15 cm
25 cm
VI-VIII

Fiołek motylkowaty Albiflora
50-304 / 1 roślina / 6,70 zł

Żeleźniak Russela
50-085 / 1 roślina / 8,40 zł / 7,50 zł
50-085 Żeleźniak Russela
(Phlomis russeliana). Ze względu na upodobanie do słońca polecany jest do bardzo suchych
miejsc w ogrodzie, gdzie kwitnie przez całe lato.
Po kwitnieniu tworzy oryginalne owocostany
dekorujące ogród aż do zimy. Nadaje się do
zasuszania.
80-100 cm
VI-IX

50-304 Fiołek motylkowaty Albiflora
(Viola sororia). Tworzy kuliste kępy, kwitnie obficie, doskonale sprawdza się w głębokim cieniu.
Polecany jest na rabaty i jako roślina okrywowa.
Najpiękniej wygląda w małych grupach. Kwiaty
są pozbawione zapachu.
10-15 cm
IV-V

50-881 Krwawnik pospolity Cerise Queen
(Achillea millefolium). Ozdoba słonecznych rabat. Mocny, różowy kolor w czasie kwitnienia
jaśnieje, dlatego na jednej roślinie można podziwiać kwiaty w wielu odcieniach. Oprócz obfitego i długiego kwitnienia atutem odmiany są
małe wymagania i duża odporność na suszę.

60 cm

Krwawnik pospolity Cerise Queen
50-881 / 1 roślina / 6,70 zł
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VI-IX

50-159 Ukwap dwupienny Rubra
(Antennaria dioica). Tworzy srebrzyste dywany,
jest wytrzymały, odporny na deptanie i suszę.
Sprawdza się na suchych murkach i między
płytami chodnikowymi. Kwiaty początkowo
karminowe, później różowe przypominają kocie
łapki.
3-10 cm
15 cm
V-VII

Ukwap dwupienny Rubra
50-159 / 1 roślina / 6,70 zł

Hosta White Feather®

50-639 / 1 roślina / 15,50 zł / 13,90 zł
50-639 Hosta White Feather ®
(Hosta). Unikalna odmiana. Biały kolor liści utrzymuje się przez kilka tygodni wiosną.
Z czasem liście stają się zielone lub biało-zielone. Proces ten powtarza się co roku. Latem
zakwitają lawendowe kwiaty.
20-30 cm
40 cm
VII-VIII

Dziewanna fioletowa
50-886 / 1 roślina / 6,70 zł
50-886 Dziewanna fioletowa
(Verbascum phoeniceum). Symbol lata w ogrodach naturalistycznych i rustykalnych. Ma długi
okres kwitnienia, doskonale sprawdza się w miejscach suchych i silnie nasłonecznionych. Kwiatostany są wykorzystywane jako trwałe kwiaty
cięte.
80 cm
V-VIII
50-825 Hosta Guacamole
(Hosta). Rośnie szybko i zdrowo. Jedna z ciekawszych dużych, rozłożystych, wielkolistnych
host. Jaskrawe, w kolorze avocado liście rozświetlają zacienione miejsca w ogrodzie. Atrakcją są pachnące kwiaty. Nagroda brytyjskiego
Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego za
szczególne walory ogrodowe.
60 cm
120 cm
VII-VIII

Hosta Guacamole
50-825 / 1 roślina / 7,60 zł

Gajlardia oścista
50-222 / 1 roślina / 6,70 zł
50-222 Gajlardia oścista
(Gaillardia aristata). Jest miododajna, dobrze znosi
upały i suszę. Zdobi rabaty, nadaje się na kwiat
cięty, długo utrzymuje świeżość. Pastelowe, ciepłe odcienie kwiatów doskonale podkreślają
letnią atmosferę w ogrodzie.
30-60 cm
VII-IX
50-784 Lawenda wąskolistna
Hidcote Compact
(Lavandula angustifolia). Odmiana o bardzo zwartym, kompaktowym pokroju. Zachwyca intensywnym kolorem i silnym zapachem kwiatów,
który zwabia motyle, a odstrasza komary i kleszcze. Warto posadzić ją blisko miejsc biesiadowania. Kwiaty po zasuszeniu odstraszają mole.
30 cm
VI-VIII

Lawenda wąskolistna Hidcote Compact
50-784 / 1 roślina / 6,70 zł

50-213 Rudbekia błyskotliwa Goldsturm
(Rudbeckia fulgida). Należy do najpiękniejszych
bylin rabatowych. Jest łatwa w uprawie, miododajna, kwitnie do przymrozków. Złociste kwiaty
rozświetlają najmniejszy ogródek. Długo zachowują świeżość w wazonie.
60-70 cm
VII-IX

Rudbekia błyskotliwa Goldsturm
50-213 / 1 roślina / 6,70 zł
Byliny 19

Żagwin ogrodowy Cascade Red

Sasanka fioletowa

50-364 / 1 roślina / 6,70 zł

50-373 / 1 roślina / 6,70 zł

50-364 Żagwin ogrodowy Cascade Red
(Aubrieta deltoidea). Tworzy gęste kobierce, które
wiosną pokrywają się ogromną ilością drobnych
kwiatów o intensywnej barwie. Cenna roślina
skalna tworząca dywany, na podwyższeniu rozrasta się w zwisające, kaskadowe poduchy.
10-15 cm
40 cm
IV-VI

Arizema amurska

Rozchodnik kamczacki The Edge

50-153 / 1 roślina / 8,40 zł / 7,50 zł

50-832 / 1 roślina / 6,70 zł
50-832 Rozchodnik kamczacki The Edge
(Sedum kamtschaticum). Jeden z najpiękniejszych
rozchodników. Wiosną liście mają pomarańczowy kolor, potem stają się żółto-zielone. Tworzy
widoczne z daleka, złociste plamy w ogrodach
skalnych, a także w pojemnikach na tarasach i
balkonach.
10-15 cm
30 cm
VI-VIII
50-373 Sasanka fioletowa
(Pulsatilla vulgaris). Wiosenna, doskonała do
obsadzania rabat i skalniaków, znana i bardzo
lubiana bylina, która jest ozdobna cały sezon. Po
kwitnieniu pojawiają się dekoracyjne, puszyste
owocniki z nasionami.
15-25 cm
IV-V

Penstemon naparstnicowaty Husker Red
50-096 / 1 roślina / 6,70 zł
50-096 Penstemon naparstnicowaty
Husker Red
(Penstemon digitalis). Zdobią go mocno purpurowe liście i kwiatostany zwabiające motyle. Jest
atrakcyjny przez cały sezon, pięknie prezentuje
się w kompozycjach kolorystycznych. Kwitnie
bardzo obficie.
70-100 cm
VI-VII

50-153 Arizema amurska
(Arisaema amurense). Wiosną tworzy lancetowate liście i kwiaty w postaci kolby z pochwą
kwiatową. Jesienią pojawiają się piękne, czerwone, widoczne z daleka jagody. Niezwykle
oryginalna ozdoba ogrodu.
30-50 cm
V-VII
50-095 Ułudka wiosenna biała
(Omphalodes verna). Jest łatwą w uprawie, cieniolubną byliną rozłogową, doskonałą do
zazieleniania dużych powierzchni pod drzewami. Wiosną tworzy kwitnący dywan. Kwitnie
długo, zachwyca kwiatami podobnymi do niezapominajki.
15-20 cm
40 cm
III-V
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Żurawka krwista
50-595 / 1 roślina / 6,70 zł

Ułudka wiosenna biała
50-095 / 1 roślina / 6,70 zł

50-595 Żurawka krwista
(Heuchera sanguinea). Można ją uprawiać na
pierwszym planie rabat lub jako roślinę obwódkową. Sprawdza się posadzona w pojemnikach.
Kwitnie obficie, drobne, dzwonkowate kwiatostany są pięknym dodatkiem do bukietów.
30-50 cm
V-VII

Macierzanka cytrynowa Aureus
50-351 / 1 roślina / 6,70 zł
50-351 Macierzanka cytrynowa Aureus
(Thymus citriodorus). Jest niezastąpiona na miejsca suche. Wyróżnia się piękną, złocistą barwą
liści oraz cytrynowym zapachem. Szybko się rozrasta. Lubi jałowe gleby między kamieniami, efektownie prezentuje się w ogrodach skalnych.
10 cm
20 cm
VII-VIII

Szałwia omszona Blaukonigin
50-842 / 1 roślina / 6,70 zł
50-842 Szałwia omszona Blaukonigin
(Salvia nemorosa). Jest długowieczna, miododajna i niezawodna w uprawie. Pełna uroku i koloru zdobi
rabaty, skalniaki i donice. Posadzona w grupach tworzy barwne łany przyciągające pożyteczne owady. Wycinanie przekwitłych kwiatostanów przedłuża kwitnienie.
40-50 cm
VI-VII, IX

Ożanka właściwa
50-796 / 1 roślina / 6,70 zł / 6,00 zł
50-796 Ożanka właściwa
(Teucrium chamaedrys). Jest wyjątkowo odporna, może zastąpić lawendę na glebach jałowych
i suchych. Doskonała roślina obwódkowa, okrywowa, zdobi ogrody skalne i ziołowe. Ma zimozielone liście, kwitnie długo i obficie. Jest rośliną
leczniczą i miododajną.
15-30 cm
40 cm
VII-IX

Kuklik chilijski
50-876 / 1 roślina / 6,70 zł

50-876 Kuklik chilijski
(Geum chiloense). Ma atrakcyjne, szkarłatne kwiaty. Jest wartościową, łatwą w uprawie byliną
polecaną na rabaty i kwiat cięty. Najefektowniej
zdobi ogród w niewielkich grupach w kompozycjach z niebieskimi kwiatami.
40-50 cm
VI-VIII
50-823 Hosta Sunset Grooves
(Hosta). Odporna na żerowanie ślimaków, jedna
z piękniejszych, nowych odmian. Ma bardzo
zwarty pokrój oraz dekoracyjne, grube, okrągłe
liście z przebarwieniem w kolorze dojrzałej
cytryny. Dobrze toleruje słońce. Zakwita na
biało.
40 cm
60 cm
VII

Hosta Sunset Grooves

Mak wschodni Checkers

50-823 / 1 roślina / 11,90 zł

50-786 / 1 roślina / 6,70 zł

50-786 Mak wschodni Checkers
(Papaver orientale). Rzadko spotykana, piękna i
trwała odmiana polecana na rabaty. Zakwita bardzo efektownymi, dużymi, do 15 cm średnicy
kwiatami, które ścinane w fazie pąka nadają się
na kwiat cięty. Końcówki łodyg należy sparzyć
wrzątkiem.
60-80 cm
V-VI
Byliny 21

Chaber górski
Dziurawiec wielolistny Grandiflorum
50-789 / 1 roślina / 6,70 zł

50-343 / 1 roślina / 6,70 zł
50-343 Chaber górski
(Centaurea montana). Bardzo efektowna, miododajna bylina rabatowa. Tworzy okazałe kępy.
Dekoracyjne kwiaty zwabiają motyle, nadają się
do bukietów. Po ścięciu przekwitłych kwiatów
zakwita ponownie.
50 cm
V-VI, VII

Zawciąg nadmorski Splendens
50-289 / 1 roślina / 6,70 zł / 6,00 zł
50-289 Zawciąg nadmorski Splendens
(Armeria maritima). Z trawiastych liści tworzy
zwarte, zielone poduchy. Pięknie prezentuje się
na skalniakach i w ogrodach żwirowych. Może
zadarniać małe powierzchnie. Efektowna bylina
o bardzo małych wymaganiach, sprawdza się na
glebach suchych i jałowych.
20 cm
V-VII
50-255 Pierwiosnek japoński Miller's Crimson
(Primula japonica). Roślina wyróżniona nagrodą
brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego za szczególne walory ogrodowe.
Sprawdza się w półcienistych zakątkach ogrodu
w pobliżu drzew i krzewów, a także na brzegu
oczka wodnego. Kwiaty na łodydze zakwitają
piętrowo.
30-40 cm
V-VII
50-872 Floks szydlasty G.F. Wilson
(Phlox subulata). Odmiana o bardzo intensywnym
wzroście. W szybkim czasie tworzy poduchy zimozielonych liści, na mniejszych powierzchniach
może zastąpić trawnik. Wiosną obsypuje się setkami kwiatów. Zdobi ogrody skalne i skarpy.
10 cm
40 cm
IV-V

Hosta Sting
50-824 / 1 roślina / 16,20 zł
50-824 Hosta Sting
(Hosta). Ta odporna na żerowanie ślimaków, kompaktowa hosta tworzy śliczne, małe kobierce, z
bardzo sztywnymi, wyprostowanymi liśćmi. Jest
interesującą propozycją do kolekcji oryginalnych
host. Zakwita lawendowymi kwiatami. Doskonale rośnie na słońcu.
35 cm
45 cm
VII-VIII

Pierwiosnek japoński Miller's Crimson
50-255 / 1 roślina / 6,70 zł

50-789 Dziurawiec wielolistny Grandiflorum
(Hypericum polyphyllum). Bylina o zwartym, kulistym pokroju, która urzeka kwiatami z ozdobnymi, długimi pręcikami. Pięknie wygląda w
grupach, jest ozdobą rabat i ogrodów skalnych.
Może być uprawiana w donicach.
25-30 cm
VI-IX
50-140 Sasanka biała
(Pulsatilla vulgaris). Wiosenna, wcześnie kwitnąca
bylina, która jest ozdobna cały sezon. W czerwcu
pojawiają się dekoracyjne, puszyste owocniki
z nasionami. Doskonała do obsadzania rabat i
skalniaków.
15-25 cm
IV-V
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Sasanka biała

Floks szydlasty G.F. Wilson

50-140 / 1 roślina / 6,70 zł

50-872 / 1 roślina / 6,70 zł

50-774 Żagwin ogrodowy Cascade Purple
(Aubrieta deltoidea). Bardzo dekoracyjna bylina
doskonała do tworzenia kwitnących kobierców.
W ogrodach skalnych, na murkach i skarpach zachwyca przepięknie ukwieconymi pędami.
10-15 cm
40 cm
IV-VI
50-220 Firletka smółka
(Lychnis viscaria). Łatwa w uprawie, obficie kwitnąca, miododajna bylina rabatowa. Zachwyca
wyrazistym kolorem kwiatów, które są bardzo
trwałe w wazonie. Sprawdza się w każdym ogrodzie. Rośnie dobrze na przeciętnej glebie.
30-50 cm
V-VI
50-358 Słonecznica nubijska
(Delosperma nubigenum). Ozdobą są mięsiste
liście i stokrotkowate kwiaty otwierające się na
słońcu. Piękna bylina skalna wymagająca miejsc
suchych, słonecznych i wapiennej gleby.
5-10 cm
20 cm
VI-VIII

Żagwin ogrodowy Cascade Purple

Firletka smółka

50-774 / 1 roślina / 6,70 zł

50-220 / 1 roślina / 6,70 zł / 6,00 zł

50-696 Dąbrówka rozłogowa Chocolate Chip
(Ajuga reptans). Łatwa w uprawie, długowieczna,
zimozielona bylina okrywowa. Efektowna pod
krzewami, na skarpach lub w ogrodach skalnych.
W szybkim czasie tworzy kolorowy dywan ciemnych, brązowych liści. Kwitnie długo i obficie.
15 cm
40 cm
IV-VI

Konwalia majowa

Skalnica Arendsa Carpet Purple Robe

50-088 / 1 roślina / 6,70 zł

50-885 / 1 roślina / 6,70 zł

50-088 Konwalia majowa
(Convallaria majalis). Ze względu na piękne, dzwonkowate, cudownie pachnące kwiaty jest chętnie sadzona w ogrodach.
Łatwa w uprawie, polecana do miejsc pod drzewami i wysokimi
krzewami. Silnie się rozrasta.
20 cm
V

50-885 Skalnica Arendsa Carpet Purple Robe
(Saxifraga arendsii). Rozrasta się szybko dzięki rozłogom, tworząc zwarte, wypukłe,
zielone przez cały rok kępki. Jest efektowna podczas kwitnienia. Zdobi ogrody
skalne przepięknymi kobiercami z mnóstwem drobnych, karminowych kwiatów.
5-8 cm
30 cm
V-VI

Dąbrówka rozłogowa Chocolate Chip
Słonecznica nubijska
50-358 / 1 roślina / 6,70 zł

50-696 / 1 roślina / 6,70 zł
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Hosta First Frost
50-703 / 1 roślina / 10,90 zł
50-703 Hosta First Frost
(Hosta). Odporna na żerowanie ślimaków, bardzo efektowna, unikatowa odmiana o sztywnych, wydłużonych liściach, które wiosną są sinoniebieskie z wyraźnym, kremowym obrzeżeniem. Zakwita dużymi, lawendowymi kwiatami.
45 cm
70 cm
VII

50-135 / 1 roślina / 6,70 zł

Przetacznik goryczkowaty
50-138 / 1 roślina / 6,70 zł
50-138 Przetacznik goryczkowaty
(Veronica gentianoides). Zdobi rabaty bylinowe
i ogrody naturalistyczne. Rozrasta się szybko, tworząc gęstą darń dekoracyjnych, błyszczących liści.
Na jednym kwiatostanie zakwita do 50 błękitnych kwiatów, które zwabiają mnóstwo pszczół
i motyli.
20-50 cm
VI-VII

50-844 / 1 roślina / 6,70 zł / 6,00 zł
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50-135 Przywrotnik miękki Senior
(Alchemilla mollis). Jest długowieczny i niezawodny w uprawie. Pięknie prezentuje się w grupach na brzegach rabat, przy ścieżkach, świetnie
zadarnia miejsca półcieniste. Delikatne kwiatostany są efektownym dodatkiem do bukietów.
30-40 cm
VI-VIII
50-884 Bergenia sercolistna Winterglut
(Bergenia cordifolia). Efektowna odmiana, która
pięknie prezentuje się w każdym ogrodzie. Zdobią ją dorodne, duże, zimozielone, błyszczące
liście i ciemnoróżowe kwiaty. Jest rośliną długowieczną, uniwersalną, tolerancyjną i bardzo łatwą w uprawie.
40 cm
III-V
50-873 Floks szydlasty McDaniel's Cushion
(Phlox subulata). Odmiana, która zachwyca obfitością kwitnienia. Ma duże kwiaty, tworzy ogromne,
przepięknie ukwiecone kobierce. Dzięki mocnemu systemowi korzeniowemu, który wiąże podłoże sprawdza się na skarpach.
10 cm
45 cm
IV-V

Zawilec wielkokwiatowy Snow White
50-844 Zawilec wielkokwiatowy Snow White
(Anemone sylvestris). Tworzy efektowne kobierce, kwitnie bardzo obficie. Delikatnie pachnące,
duże, do 7 cm średnicy kwiaty są piękną dekoracją wiosennych rabat i ogrodów skalnych. Po
kwitnieniu zdobią roślinę puszyste nasienniki.
20-40 cm
IV-VI

50-884 / 1 roślina / 7,50 zł

Przywrotnik miękki Senior

Floks szydlasty McDaniel's Cushion
50-873 / 1 roślina / 6,70 zł

Bergenia sercolistna Winterglut

Szałwia omszona Rose Queen
50-581 / 1 roślina / 6,70 zł

50-581 Szałwia omszona Rose Queen
(Salvia nemorosa). Jest długowieczna, miododajna i niezawodna w uprawie. Pełna uroku zdobi
rabaty, skalniaki i donice. Posadzona w grupach
tworzy barwne łany przyciągające pożyteczne
owady. Wycinanie przekwitłych kwiatostanów
przedłuża kwitnienie.
40-50 cm
VI-VII, IX

50-062 Floks rozłogowy Home Fires
(Phlox stolonifera). Rzadki, bardzo ciekawy, rozłogowy floks o podłużnych listkach i dużych,
pachnących kwiatach. Znakomicie sprawdza się
na cienistych stanowiskach w ogrodzie. Nie toleruje suchych i bardzo słonecznych miejsc.
15-30 cm
50 cm
V-VI

Wilczomlecz mirtowaty
50-202 / 1 roślina / 6,70 zł

Floks rozłogowy Home Fires
50-062 / 1 roślina / 8,40 zł

50-202 Wilczomlecz mirtowaty
(Euphorbia myrsinites). Ma egzotyczny wygląd,
tworzy dywany płożących pędów przypominających szyszki. Podczas kwitnienia żółte kwiatostany kontrastują z sinoniebieskim kolorem liści.
Jest rośliną sucholubną, idealną na skalniaki,
murki, do ogrodów żwirowych i donic.
20 cm
40 cm
V-VI

50-841 Słonecznica gęsta
(Delosperma congestum). Jedna z najpiękniejszych słonecznic. Świetnie sprawdza się na
skalniakach wśród kamieni, żwirów i głazów. Z
mięsistych liści tworzy efektowne poduchy.
Zakwita licznymi kwiatami, które otwierają się
na słońcu.
10 cm
20 cm
V-VIII
50-690 Fuksja magellańska
(Fuchsia magellanica). Jest unikalną, zimującą
fuksją, która może być uprawiana w polskich
ogrodach. Raz posadzona cieszy całymi latami.
Co roku z podziemnej karpy wyrastają pędy z
mnóstwem pięknych kwiatów. Kwitnie niezwykle obficie przez całe lato do przymrozków.
90-120 cm
VI-X

Goździk pierzasty biały
50-276 / 1 roślina / 6,70 zł
50-276 Goździk pierzasty biały
(Dianthus plumarius). Tworzy kępy zimozielonych, srebrnych liści. Zachwyca mnóstwem pachnących kwiatów. Zdobi ogródki skalne, murki, rabaty. Po kwitnieniu należy przyciąć pędy,
wtedy zakwitnie powtórnie.
15-20 cm
V-VI, VIII

Fuksja magellańska
50-690 / 1 roślina / 11,70 zł / 10,50 zł

Lawenda wąskolistna Hidcote Blue Strain
50-830 / 1 roślina / 6,70 zł
50-830 Lawenda wąskolistna Hidcote Blue Strain
(Lavandula angustifolia). Piękna odmiana wyróżniająca się srebrnym ulistnieniem i mocną barwą
kwiatów. Intensywny, lubiany przez wszystkich zapach lawendy odstrasza komary i kleszcze, dlatego
warto sadzić ją blisko okien i miejsc wypoczynku. Kwiaty po zasuszeniu odstraszają mole.
30-45 cm
VI-VIII

Słonecznica gęsta
50-841 / 1 roślina / 6,70 zł
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Rozwar wielkokwiatowy Codo Blue
50-366 / 1 roślina / 6,70 zł / 6,00 zł

Rozwar wielkokwiatowy Codo White
50-541 / 1 roślina / 6,70 zł

50-541 Rozwar wielkokwiatowy Codo White
50-366 Rozwar wielkokwiatowy Codo Blue
50-207 Rozwar wielkokwiatowy Codo Rose
(Platycodon grandiflorus). Bylina posiadająca niebiesko-zielone liście. Zdobią ją piękne, dzwonkowate kwiaty i oryginalne pąki kwiatowe, przypominające baloniki. Wspaniała roślina na rabaty i na kwiat cięty.
50 cm
VI -VIII

Rozwar wielkokwiatowy Codo Rose
50-207 / 1 roślina / 6,70 zł

Dzielżan jesienny Helena Red Shades
50-301 / 1 roślina / 6,70 zł

Krwawnica pospolita Red Hybrid
50-020 / 1 roślina / 6,70 zł
50-020 Krwawnica pospolita Red Hybrid
(Lythrum salicaria). Piękna bylina o strzelistym
pokroju. Jej atutem są kwiatostany będące mocnym akcentem kolorystycznym letniego ogrodu, które delikatnym zapachem przyciągają
motyle. Wymaga gleb wilgotnych, dobrze rośnie w pobliżu wody i na rabatach.
80-100 cm
VI-VIII
50-301 Dzielżan jesienny Helena Red Shades
(Helenium autumnale). Odmiana o niezwykle długim kwitnieniu, zaczyna latem, a kończy po pierwszych przymrozkach. Jest miododajna, zdobi
wysokie rabaty wyrazistymi kwiatami, które są
trwałe po ścięciu. Pięknie komponuje się z trawami.
120 cm
VII-IX
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Pstrolistka sercowata Chameleon
50-361 / 1 roślina / 6,70 zł
50-361 Pstrolistka sercowata Chameleon
(Houttuynia cordata). Prawdziwy rarytas, którego
liście zachwycają kolorystyką. Rozrasta się przez
podziemne rozłogi, tworząc zwarty, wielobarwny
dywan. Pięknie wygląda w nasadzeniach grupowych, na rabatach i obwódkach, gdzie stanowi
niesamowity akcent kolorystyczny.
30-40 cm
40 cm
VI
50-498 Wiesiołek missouryjski
(Oenothera missouriensis). Jest efektowną, długowieczną rośliną o bardzo dużych kwiatach.
Po kwitnieniu tworzą się oskrzydlone torebki
nasienne, które dodają roślinie uroku. Ma długi
okres kwitnienia.
20-30 cm
30 cm
VI-IX

Wiesiołek missouryjski
50-498 / 1 roślina / 6,70 zł

Ubiorek wieczniezielony

Hosta T Rex

50-258 / 1 roślina / 6,70 zł

50-820 / 1 roślina / 11,90 zł

50-258 Ubiorek wieczniezielony
(Iberis sempervirens). Zimozielona bylina o lekko
płożących pędach i skórzastych liściach. Kwitnie
obficie tworząc przepiękny dywan kwiatów. Roślina do ogródków skalnych i na obwódki.
20-30 cm
40 cm
IV-V

Liatra kłosowa różowa
50-507 / 1 roślina / 6,70 zł

Goździk pierzasty Heidi
50-274 / 1 roślina / 7,50 zł

Kocimiętka Faassena
50-355 / 1 roślina / 6,70 zł / 6,00 zł

50-274 Goździk pierzasty Heidi
(Dianthus plumarius). Tworzy kształtne kobierce
srebrnych liści. Zachwyca obfitością pięknie pachnących kwiatów. Wytrzymała na suszę i niezwykle dekoracyjna bylina zdobiąca ogródki
skalne i rabaty. Po kwitnieniu należy przyciąć
pędy, wtedy zakwitnie powtórnie.
20 cm
V-VII
50-820 Hosta T Rex
(Hosta). Niesamowita odmiana należąca do host
gigantów. Tworzy ogromne kępy osiągające 120
cm wysokości i 200 cm szerokości, z olbrzymimi,
ciemnozielonymi liśćmi. Docelowe rozmiary
osiąga po 3-4 latach uprawy. Zakwita białymi
kwiatami.
120 cm
200 cm
VI-VII
50-507 Liatra kłosowa różowa
(Liatris spicata). Z gęstej rozety liści wyrastają długie kwiatostany w formie kłosów, które rozkwitają nietypowo od góry do dołu. Są one piękne,
miododajne, przyciągają motyle, pszczoły i trzmiele. Długo zachowują świeżość w wazonie.
50-70 cm
VII-IX

Oman wąskolistny
50-875 / 1 roślina / 6,70 zł
50-875 Oman wąskolistny
(Inula ensifolia). Dzięki wyjątkowej wytrzymałości sprawdza się w miejscach suchych, słonecznych
na glebach jałowych, gdzie inne rośliny nie chcą rosnąć. Zdobi rabaty i ogrody naturalistyczne.
Latem dekoruje ogród żółtymi, stokrotkowatymi kwiatami.
30 cm
VII-VIII

50-355 Kocimiętka Faassena
(Nepeta faassenii). Bylina uwielbiana przez koty,
zapach liści wprawia je w radosny nastrój.
Sprawdza się w suchych miejscach, jest idealna
na obwódki, bujnie się rozrasta i odstrasza komary. Po przycięciu przekwitłych pędów zakwita drugi raz jesienią.
30 cm
40 cm
V-VII, IX
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Turzyca stożkowata Snowline

Miskant chiński Yakushima Dwarf

50-891 / 1 roślina / 8,40 zł / 7,50 zł

50-892 / 1 roślina / 11,30 zł

50-891 Turzyca stożkowata Snowline
(Carex conica). Niska, wytrzymała trawa o ozdobnych, paskowanych liściach. Tworzy gęste kępy,
doskonale znosi zacienienie, nadaje się do rozjaśniania miejsc w głębokim cieniu. Piękna w kompozycjach z innymi trawami, w ogrodach skalnych i w pojemnikach.
20 cm
V

50-892 Miskant chiński Yakushima Dwarf
(Miscanthus sinensis). Atrakcyjna, niska odmiana, która doda uroku małemu ogrodowi. Ma paskowane liście, regularny pokrój. Kwitnie bardzo
obficie, kwiatostany są brązowo-czerwone, z czasem białe. Jesienią liście zmieniają barwy na miedziane.
0,8-1,2 m
VIII-IX

Miskant chiński Malepartus
50-869 / 1 roślina / 11,30 zł

50-869 Miskant chiński Malepartus
(Miscanthus sinensis). Bardzo cenna odmiana ze
względu na wczesność kwitnienia, wielkość
oraz piękną, różową barwę dużych, bardzo ozdobnych kwiatostanów. Dzięki szerokim liściom
świetnie prezentuje się bez kwiatów. Jesienią
zmienia barwy na miedziane i złociste.
1,8-2,2 m
VIII
50-888 Piórkówka japońska Cassian
(Pennisetum alopecuroides). Piękne, zwiewne kępy liści zdobią bardzo obficie kwitnące, kremowe i bladoróżowe, puszyste kwiatostany. Są one
ozdobą przez długi czas latem. Efektownie prezentują się jesienią, kiedy razem ze złotymi barwami liści stanowią niebanalną ozdobę ogrodu.
0,5-1 m
VIII-IX

Piórkówka japońska Cassian
50-888 / 1 roślina / 11,30 zł

50-752 Śmiałek darniowy
(Deschampsia caespitosa). Trawa bardzo łatwa
w uprawie, żywotna, tolerująca susze. Do jesieni
zdobi ogród kwiatostanami złożonymi z filigranowych kłosków, które tworzą delikatną mgiełkę, falującą nad zwartą kępą liści.
0,3-1 m
VI-IX

Kostrzewa sina Eisvogel
50-890 / 1 roślina / 5,90 zł

Śmiałek darniowy
50-752 / 1 roślina / 4,20 zł
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50-890 Kostrzewa sina Eisvogel
(Festuca glauca). Ma piękne, zwarte kępy i małą tendencję do tworzenia kwiatostanów, tym samym
długo pozostaje dekoracyjna. Jest jedną z najmniej wymagających traw, im bardziej uboga gleba
tym lepiej, na glebach żyznych traci sinoniebieski kolor.
20-30 cm
VII-VIII

Ostnica najcieńsza Pony Tails
50-867 / 1 roślina / 10,40 zł
50-867 Ostnica najcieńsza Pony Tails
(Stipa tenuissima). Niezwykle malownicza, jedna
z najpiękniejszych traw. Jej delikatne, przypominające ogon kucyka kwiatostany falują przy
najlżejszym wietrze. Jest dekoracją rabat i pojemników na balkonach i tarasach.
50 cm
VII-VIII

Miskant chiński Gracillimus
50-868 / 1 roślina / 11,30 zł
50-868 Miskant chiński Gracillimus
(Miscanthus sinensis). Zachwyca delikatnym, zwiewnym pokrojem i szmaragdowym ubarwieniem
liści. Jest bardzo ozdobną, jedną z najchętniej sadzonych odmian miskanta. Z oddali przypomina
zieloną fontannę, podkreśla walory dekoracyjne
innych roślin.
1,7 m
IX

Miskant olbrzymi Giganteus
50-110 / 1 roślina / 8,40 zł
50-110 Miskant olbrzymi Giganteus
(Miscanthus). Jest majestatyczną, jedną z najsilniej rosnących traw w Polsce. Sprawdza się w
kompozycjach z innymi trawami lub jako pojedynczy element ogrodu. Może być stosowany
na żywopłoty lub do maskowania nieatrakcyjnych miejsc.
2-3,5 m
VIII-IX
50-465 Strzęplica sina
(Koeleria glauca). Niska trawa o niebieskawych
liściach. Zwarte kępy posadzone w grupach tworzą malowniczy efekt, zwłaszcza na nasłonecznionych skarpach i wzniesieniach. Doskonała na
obwódki. Lubi suche miejsca i ubogą glebę.
Świetnie znosi susze.
15-25 cm
VI-VII

50-645 Imperata Red Baron
(Imperata cylindrica). Unikat wśród traw o przepięknym wybarwieniu liści. Wiosną są one zielone. Latem stopniowo zmieniają barwę na czerwoną. Jesienią ich kolor jest tak intensywny, że
przypominają ogniste języki. Efektownie wygląda w wyeksponowanych miejscach w ogrodzie
lub w pojemnikach na tarasach i balkonach.
40-50 cm
VIII-IX

Strzęplica sina
50-465 / 1 roślina / 6,70 zł

Imperata Red Baron
50-645 / 1 roślina / 10,00 zł / 9,00 zł

50-889 Piórkówka japońska Black Beauty
(Pennisetum alopecuroides). Nowość na polskim rynku. Uroku dodaje jej piękny, fontannowy pokrój i przepiękne, ciemnobrunatne, długie,
puszyste kwiatostany. Jesienią liście żółkną, na
ich tle ciemne pióropusze są jeszcze bardziej
wyraziste. Rośnie silne, osiąga średnicę 120 cm.
1m
VIII-IX

Piórkówka japońska Black Beauty
50-889 / 1 roślina / 11,30 zł
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50-651 Mięta indiańska
(Satureja douglasii). Liście wydzielają mocny
zapach mięty. Można je stosować do napojów,
mięs i sałatek. Roślina szybko się rozrasta tworząc pachnący dywan. Jest efektowna w ogródkach ziołowych i na balkonach w formie zwisającej. Odstrasza komary.
150 cm
50-882 Tymianek pospolity
(Thymus vulgaris). Jako przyprawa ułatwia trawienie tłustych pokarmów. Ma właściwości odkażające i bakteriobójcze. Jest przydatny przy
uporczywym kaszlu, bólu gardła i braku apetytu.
Działa wykrztuśnie, wzmacniająco i uspokajająco.
20-25 cm
V-VI

Oregano Variegata
50-870 / 1 roślina / 7,10 zł
50-870 Oregano Variegata
(Origanum vulgare). Ma działanie ułatwiające trawienie, a także bezpiecznie i naturalnie obniża
poziom cukru we krwi. Świeże i suszone liście są
wyśmienitą przyprawą do sosów pomidorowych,
wędlin, sałatek, ryb, zup, ziemniaków, pizzy i spaghetti. W ogrodzie zachwyca zapachem i dekoracyjnymi liśćmi.
30 cm
VII- IX

Mięta indiańska
50-651 / 1 roślina / 7,50 zł

Tymianek pospolity
50-882 / 1 roślina / 7,10 zł / 6,40 zł

Rozmaryn mrozoodporny Hill Hardy
50-730 / 1 roślina / 8,40 zł
50-730 Rozmaryn mrozoodporny Hill Hardy
(Rosmarinus). Odmiana zimująca w gruncie. Wymaga miejsc zacisznych, osłoniętych i słonecznych,
znosi mrozy do -20°C. Jest przyprawą do potraw mięsnych, sosów i warzyw. Łagodzi bóle reumatyczne, bóle głowy, migrenę. Podnosi niskie ciśnienie krwi.
50-80 cm

Słodkie azteckie ziele
50-663 / 1 roślina / 9,60 zł
50-663 Słodkie azteckie ziele
(Lippia dulcis). Roślina do wiszących pojemników i na rabaty. Jadalne liście są bardzo słodkie i niskokaloryczne, sprawdzają się jako naturalny słodzik. Suszone lub świeże mogą być dodawane do
deserów lub napojów, pomagają także przy leczeniu kaszlu.
30 cm
VII-IX
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Trawa cytrynowa
50-658 / 1 roślina / 9,20 zł
50-658 Trawa cytrynowa
(Cymbopogon). Aromat trawy nadaje potrawom
egzotyczny smak.Orzeźwia organizm i pomaga
w koncentracji. Liście stosuje się do parzenia
herbaty, przyprawiania drobiu, ryb i zup azjatyckich. Najlepiej rośnie uprawiana w pojemnikach.
70 cm

Mięta limonkowa

Mięta imbirowa

50-739 / 1 roślina / 6,30 zł / 5,60 zł

50-883 / 1 roślina / 6,30 zł
50-883 Mięta imbirowa
(Mentha gentilis). Wyróżnia ją orzeźwiający aromat mięty z nutą imbiru. Jest dodatkiem do
deserów, herbaty, chłodnych napojów i drinków
oraz do mięs i sałatek. Ze względu na łagodny
i słodkawy smak jest lubiana przez dzieci. Działa
przeciwbakteryjnie, uspokajająco, jest pomocna w leczeniu bezsenności, migreny, łagodzi ból
gardła.
50-60 cm
VI-VIII
50-677 Komarzyca
(Plectranthus coleoides). Odstrasza komary, jest
polecana do uprawy w kompozycjach balkonowych. Tworzy długie pędy i dwubarwne liście
wydzielające wyraźny zapach kamfory, którego
komary nie znoszą. Wystarczy posadzić kilka
sztuk, a żaden komar nie przedostanie się na balkon lub taras. Napar z liści leczy zatoki i katar.
150 cm

Werbena cytrynowa
50-662 / 1 roślina / 9,20 zł
50-662 Werbena cytrynowa
(Lippia citriodora). Roślina o bardzo mocnym,
cytrynowym aromacie. Wzmacnia układ nerwowy, daje poczucie odprężenia poprzez redukcję
stresu. Liście używane są do sałatek, napojów,
drinków, dżemów, deserów i lodów.
50-80 cm

Komarzyca
50-677 / 1 roślina / 7,90 zł

50-656 Mięta czekoladowa
(Mentha piperita). Liście z lekko brązowym odcieniem wydzielają niesamowity zapach mięty i czekolady. Dodane do wody lub herbaty urozmaicają smak i orzeźwiają w upalne dni. Mogą być
dodatkiem do sałatek, drinków i deserów. Napary wspomagają trawienie i pomagają przy
schorzeniach wątroby.
40-50 cm
VI-VIII

50-739 Mięta limonkowa
(Mentha piperita). Pięknie pachnie, ma wyrazisty
limonkowy aromat. Świeże listki to doskonały
dodatek do deserów, sałatek, sosów, potraw
z ryb i nalewek. Świetnie smakują dodane do
drinków i wody. Mięta limonkowa działa uspokajająco, pomaga w leczeniu bezsenności, ułatwia trawienie.
50-60 cm
VI-VIII
50-457 Szałwia lekarska
(Salvia officinalis). Warto mieć w ogrodzie szałwię,
która od wieków stosowana jest do celów leczniczych. Napary z liści łagodzą stany zapalne jamy
ustnej, działają antydepresyjnie, wzmagają trawienie, obniżają poziom cukru we krwi i pomagają w koncentracji. Aromatyczne liście stosuje
się do przyprawiania zup, mięs i warzyw.
40-50 cm
VI-VII

Mięta czekoladowa
Szałwia lekarska
50-457 / 1 roślina / 9,20 zł

50-656 / 1 roślina / 6,30 zł
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Dalia kaktusowa My Love
120 cm

VII-X

10-253 / 1 op. / 1 szt. / 7,20 zł
(Dahlia). Najpopularniejsza i najładniejsza, biała dalia
kaktusowa.

Dalia dekoracyjna Mystery Day
80-100 cm

VII-X

10-247 / 1 op. / 1 szt. / 7,20 zł
(Dahlia). Bardzo piękne, wyraziste, dwubarwne kwiaty mają 20 cm średnicy.

Frezja pełna mieszanka
30-40 cm

VII-VIII

Bambus zwisający
1,2-1,5 m

25-028 / 1 op. / 10 szt. / 6,30 zł
(Freesia). Efektowne, mocno pachnące kwiaty długo utrzymują trwałość w wazonie.

50-815 / 1 roślina / 9,60 zł
(Agrostis). Ciekawa propozycja do dekoracji balkonów i tarasów. Pięknie wygląda w podwieszanych
donicach lub koszach. Wymaga bardzo wilgotnego, a nawet mokrego podłoża, przesuszony traci
swoje walory dekoracyjne.

Dalia dekoracyjna Kelvin Floodlight
90-100 cm

VII-X

10-159 / 1 op. / 1 szt. / 9,40 zł
(Dahlia). Doskonała na rabaty i do wazonów. Kwiaty osiągają średnicę do 25 cm.

Frezja pojedyncza mieszanka
30-40 cm

VII-VIII

25-030 / 1 op. / 10 szt. / 5,60 zł
(Freesia). Kłosowate, cudownie pachnące kwiaty są
wyjątkowo trwałe w wazonie.

Zefirant
20 cm

VII-VIII

25-032 / 1 op. / 10 szt. / 7,60 zł
(Zephyranthes). Cebulowa piękność polecana na skalniaki, rabaty, a także do pojemników na balkonach.
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Lilia azjatycka Bourbon Street
90 cm

VI-VII

14-259 / 1 op. / 1 szt. / 4,20 zł
(Lilium). Przepiękna odmiana o lekko pachnących kwiatach. Na jednym pędzie zakwita do 7 kwiatów.

Dalia kaktusowa Park Princess
60 cm

VII-X

10-120 / 1 op. / 1 szt. / 10,90 zł
(Dahlia). Zachwyca przepięknymi kwiatami. Zdobi
ogród do późnej jesieni.

KIERMASZ WIOSENNY - ROŚLINY W ATRAKCYJNYCH CENACH
Kupując za kwotę 30 zł z pozostałej części Katalogu Wiosna 2022 możecie Państwo wybrać dowolną ilość
artykułów po obniżonych cenach z Kiermaszu Wiosennego! Aby skorzystać z tej Promocji należy zamówić
jednocześnie artykuły z katalogu i kiermaszu. OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

Pokrzywiec, Kocie ogony

Skrętnik skalny
30-40 cm

40 cm

VI-IX

50-814 / 1 roślina / 9,70 zł

(Acalypha). Jedna z najbardziej oryginalnych roślin
balkonowych i doniczkowych. Niezwykłe, dekoracyjne, puszyste i długie kwiatostany przypominają kocie ogony.

(Streptocarpus). Bardzo dekoracyjna i łatwa w uprawie roślina doniczkowa, która od V może być wystawiana do ogrodu lub na balkon. Tworzy rozetę przewieszających się liści i liczne, dzwonkowate kwiaty,
które są ozdobą do wczesnej jesieni.

Liliowiec Childrens Festival
50 cm

VII-VIII

11-005 / 1 op. / 1 szt. / 5,20 zł
(Hemerocallis). Jest długowieczny, niezawodny w uprawie, zachwyca ilością kwiatów. W sezonie wytwarza ich 350.

V-IX

50-839 / 1 roślina / 9,70 zł

Liliowiec Frans Hals
Mieczyk Magma
100 cm

VII-VIII

12-186 / 1 op. / 6 szt. / 5,20 zł
(Gladiolus). Wspaniały, czerwony, bardzo efektowny mieczyk idealny na kwiat cięty.

40-60 cm

VII-VIII

11-018 / 1 op. / 1 szt. / 5,20 zł
(Hemerocallis). Zachwyca ilością kwiatów, w sezonie wytwarza ich 350. Jest długowieczny, łatwy w
uprawie, bardzo dekoracyjny.

Aster żeniszkowaty Adustus Nanus
Homeria mieszanka
30 cm

VII-VIII

25-048 / 1 op. / 5 szt. / 6,20 zł
(Homeria). Bardzo efektowna, mało znana roślina
cebulowa, która rozkwita sukcesywnie, dzięki temu
jest dekoracyjna przez długi czas.

Liliowiec Stella de Oro
30-40 cm

VI-IX

50-719 / 1 roślina / 6,20 zł
(Hemerocallis). Wyróżnia się zwartym wzrostem oraz
długim i bardzo obfitym kwitnieniem. W sezonie
wytwarza aż 400 kwiatów.

15 cm

VII-IX

50-770 / 1 roślina / 6,20 zł
(Aster). Miniaturowy, silnie zadarniający aster, który
jesienią zdobi ogród niezliczoną ilością drobnych
kwiatów.
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Mieczyk Anouk
Lilia azjatycka Original Love
Mieczyk Platini
100 cm

VII-VIII

12-209 / 1 op. / 6 szt. / 5,20 zł

90-100 cm

VI-VII

14-286 / 1 op. / 1 szt. / 4,60 zł
(Lilium). Piękna i niezawodna odmiana. Na jednym
pędzie zakwita od 5 do 7 kwiatów.

100 cm

VII-VIII

12-199 / 1 op. / 6 szt. / 5,20 zł
(Gladiolus). Cieszy się popularnością dzięki urzekającym kwiatom i niewielkim wymaganiom.

(Gladiolus). Kwiaty ścinać należy, gdy rozwija się pierwszy pąk, przedłuża to trwałość do 3 tygodni.

Zawilec wieńcowy Mr Fokker
25-35 cm

Sparaksis, Cygański kwiat
25-30 cm

VII-VIII

25-027 / 1 op. / 10 szt. / 4,60 zł

VI-VIII

25-079 / 1 op. / 10 szt. / 10,90 zł
(Anemone). Kwiaty zrywa się w fazie pękającego
pąka, wtedy zachowują świeżość 7-10 dni. Przed sadzeniem bulwki namoczyć w wodzie.

Tygrysówka mieszanka
30-40 cm

VII-VIII

25-180 / 1 op. / 10 szt. / 6,80 zł
(Tigridia). Ogrodowa piękność. Na łodydze przez
około 5 tygodni wyrasta sukcesywnie kilka nowych
kwiatów.

(Sparaxis). Zakwita w środku lata, kwitnie 3 tygodnie.
Drobne kwiaty nadają się do cięcia.

Dalia kaktusowa Purple Gem
100 cm

VII-X

10-245 / 1 op. / 1 szt. / 7,20 zł
(Dahlia). Zachwyca wyrazistym kolorem kwiatów.
Zdobi ogród do późnej jesieni.
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Lilia azjatycka Dam Square
90-100 cm

VI-VII

14-285 / 1 op. / 1 szt. / 4,10 zł
(Lilium). Na sztywnych łodygach tworzy duże, bezwonne kwiaty idealne na kwiat cięty.

Dalia dekoracyjna Rosella
100-120 cm

VII-X

10-249 / 1 op. / 1 szt. / 7,20 zł
(Dahlia). Jest polecana na rabaty i na kwiat cięty.
Zakwita dużymi, do 15 cm średnicy kwiatami.

KIERMASZ WIOSENNY

Mieczyk Purple Flora
100 cm

VII-VIII

12-108 / 1 op. / 6 szt. / 5,20 zł
(Gladiolus). Jest bardzo oryginalny, wyróżnia się
kolorem. Cieszy się dużą popularnością.

Mieczyk Alannah
100 cm

VII-VIII

12-222 / 1 op. / 6 szt. / 5,20 zł
(Gladiolus). Doskonały kwiat cięty ceniony za piękne,
dwubarwne kwiatostany i niewielkie wymagania.

Mieczyk Ted's Favourite
100 cm

VII-VIII

12-214 / 1 op. / 6 szt. / 5,20 zł
(Gladiolus). Wspaniały kwiat cięty, ma imponujące,
dwubarwne kwiaty.

Lilia azjatycka Courier
100 cm

Iksja mieszanka
40-60 cm

VI-VII

25-033 / 1 op. / 15 szt. / 9,40 zł

Lilia azjatycka Emoji
80-100 cm

VI-VII

14-287 / 1 op. / 1 szt. / 4,20 zł
(Lilium). Rozjaśnia ogród jaskrawymi kwiatami. Jest
łatwa w uprawie, świetna na kwiat cięty.

(Ixia). Gwiaździste, dekoracyjne kwiaty zebrane w kłosy są bardzo trwałym kwiatem ciętym.

Zawilec St. Brigid The Governor
30 cm

VI-VIII

25-148 / 1 op. / 8 szt. / 10,90 zł
(Anemone). Piękny kwiat rabatowy i doniczkowy,
efektowny w bukietach. Przed sadzeniem bulwki
namoczyć w wodzie.

VI-VII

14-010 / 1 op. / 1 szt. / 4,20 zł
(Lilium). Łatwa w uprawie, mrozoodporna. Na sztywnych łodygach tworzy duże, bezwonne kwiaty idealne do dekoracji ślubnych.

Dalia Noordwijks Glorie
100 cm

VII-X

10-311 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł
(Dahlia). Bardzo piękne, wyraziste kwiaty osiągają
średnicę 20 cm.
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Kalmia Black Label

Kalmia Tad

60-713 / 1 roślina / 21,70 zł

60-714 / 1 roślina / 21,70 zł

60-713 Kalmia Black Label
60-714 Kalmia Tad
(Kalmia latifolia). Wytrzymały, odporny na mróz, zimozielony krzew, który bardzo obficie kwitnie.
Niezwykle urodziwe, duże kwiaty zebrane są w efektowne, wiechowate kwiatostany. Kwiaty Black
Label są białe z ciemnym, brązowym pierścieniem, a pąki kwiatowe biało-różowawe. Tad ma czerwonopurpurowe kwiaty o średnicy 3 cm i szaropurpurowe pąki.
80 cm
V-VI

Powojnik Barbara
34-210 / 1 roślina / 30,80 zł
34-210 Powojnik Barbara
(Clematis). Piękna odmiana, która zwraca uwagę jaskrawymi kwiatami w niespotykanej tonacji. Tworzy intensywnie różowe, duże kwiaty
o śr. 15 cm. Kwitnie obficie i długo, powtarza
kwitnienie. Jesienią pojawiają się ozdobne owocostany.
2-3 m
VI-VII, VIII-IX

Hortensja ogrodowa Hot Red®
60-636 / 1 roślina / 29,20 zł

Żylistek Strawberry Fields

60-636 Hortensja ogrodowa Hot Red®
(Hydrangea macrophylla). Krzew o kulistym pokroju i sztywnych pędach, które wytrzymują ciężar bardzo dużych, kulistych, karminowoczerwonych kwiatostanów. Na glebach kwaśnych
odcień kwiatów będzie bardziej fioletowy.
Wymaga zimowego zabezpieczenia.
1m
VI-X

60-217 / 1 roślina / 12,20 zł / 10,90 zł
60-217 Żylistek Strawberry Fields
(Deutzia hybrida). Krzew do nasadzeń pojedynczych lub grupowych, także na naturalne żywopłoty. Efektowny pokrój i dwubarwne, pachnące
kwiaty wzbudzają zainteresowanie w każdym
ogrodzie. Najpiękniej kwitnąca odmiana żylistka.
1,5 m
VI
60-606 Jaśminowiec Rosace
(Philadelphus). Krzew charakteryzuje się wolnym
wzrostem i niedużymi rozmiarami. Jest niewymagający i łatwy w uprawie. Kwitnie bardzo obficie i długo. Duże, pełne kwiaty o niezwykle
przyjemnym zapachu są zebrane w niewielkie
grona.
1,5 m
VI-VII

Jaśminowiec Rosace
60-606 / 1 roślina / 12,20 zł
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60-526 Hortensja bukietowa Pink Lady
(Hydrangea paniculata). Efektowny krzew o szybkim wzroście. Tworzy piękne, duże, stożkowate
kwiatostany długości ponad 20 cm. Kwiaty bardzo długo utrzymują czysto białą barwę i dopiero
pod koniec kwitnienia stają się różowe. Polecany
do każdego ogrodu ze względu na niewielkie
wymagania glebowe i stanowiskowe. Całkowicie mrozoodporny.
1,5-2 m
VIII-IX

Hortensja bukietowa Pink Lady
60-526 / 1 roślina / 27,00 zł

Hortensja krzewiasta
Candybelle Marshmallow®

Żarnowiec Zeelandia

60-610 / 1 roślina / 35,00 zł

60-512 / 1 roślina / 16,50 zł / 14,80 zł
60-610 Hortensja krzewiasta
Candybelle Marshmallow®
(Hydrangea arborescens). Nowa, zjawiskowa odmiana o kompaktowym pokroju, która kwitnie
bardzo obficie i niezawodnie co roku na pędach
jednorocznych. Sztywne, mocne pędy nie pokładają się pod ciężarem wielkich, kulistych, bladoróżowych kwiatostanów. Zdrowa odmiana odporna na mróz.
1m
VII-IX

Barbula Heavenly Blue
60-065 / 1 roślina / 17,30 zł

Kielisznik bluszczowaty Flore Pleno
34-082 / 1 roślina / 20,90 zł

Powojnik Serafina
34-147 / 1 roślina / 30,80 zł

34-082 Kielisznik bluszczowaty Flore Pleno
(Calystegia hederacea). Pnąca bylina o pełnych,
intensywnie różowych kwiatach. Pędy owijają
się wokół podpór. Część nadziemna obumiera
na okres zimy. Wiosną stare pędy należy wyciąć
tuż przy ziemi.
2-3 m
VII-IX

34-147 Powojnik Serafina
(Clematis). Polska odmiana o bardzo dużych,
śr. 20-22 cm, jasnofioletowo-różowych kwiatach z białą pręgą. Kwitnie bardzo obficie wiosną i mniej intensywnie późnym latem.
2,5-3 m
V-VI, VIII-IX
60-512 Żarnowiec Zeelandia
(Cytisus). Krzew ma zwarty, gęsty pokrój, który tworzą miotlaste pędy. Lilioworóżowe, dwubarwne
kwiaty w czasie kwitnienia gęsto oblepiają całą
roślinę. Doskonały na słoneczne stanowiska z
mało żyzną glebą.
1,5 m
IV-V
60-065 Barbula Heavenly Blue
(Caryopteris clandonensis). Roślina zasługująca
na uwagę ze względu na piękne, szafirowoniebieskie, pachnące kwiaty i późny termin kwitnienia. Kwitnie z końcem lata i jesienią. Na zimę
warto zabezpieczyć nasadę krzewu kopczykiem.
0,8-1 m
VIII-X

Budleja White Profusion
60-315 / 1 roślina / 18,50 zł

60-315 Budleja White Profusion
(Buddleja davidii). Krzew najlepiej rośnie w zacisznych, słonecznych miejscach. Kwitnie na pędach jednorocznych. Mocno przycięty wiosną,
kwitnie obficie w tym samym roku. Białe kwiaty
zebrane na końcach pędów w 30-40 cm wiechy
przyciągają motyle.
2-3 m
VI-X

Budleja Butterfly Tower®
60-605 / 1 roślina / 38,40 zł

60-605 Budleja Butterfly Tower®
(Buddleja davidii). Nowość wśród odmian budlei.
Wyróżnia się smukłym pokrojem. Pędy są wyprostowane, sztywne, nie pokładają się. Zakwita
dużymi, nawet do 40 cm, pachnącymi kwiatostanami, które przyciągają motyle.
1,5-2 m
VI-X
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Pigwowiec Friesdorfer 205
60-712 / 1 roślina / 21,20 zł
60-712 Pigwowiec Friesdorfer 205
(Chaenomeles). Niewielki, ciernisty krzew o gęstym, szerokim pokroju. Wiosną pędy pokrywają
duże, jasnoczerwone kwiaty zebrane w kwiatostany. Jesienią krzew zdobią aromatyczne,
żółte owoce chętnie wykorzystywane na przetwory i nalewki.
1,2 m
V

Powojnik Yukiokoshi
34-212 / 1 roślina / 34,40 zł / 30,90 zł
34-212 Powojnik Yukiokoshi
(Clematis). Intrygująca japońska odmiana, która
zachwyca dużymi, śr. 12-14 cm, białymi kwiatami o fantazyjnie poskręcanych płatkach. Kwitnie wiosną i późnym latem zawsze pełnymi
kwiatami.
2m
V-VI, VIII-IX

Hortensja ogrodowa Magical Revolution®
60-604 / 1 roślina / 38,50 zł

60-604 Hortensja ogrodowa
Magical Revolution®
(Hydrangea macrophylla). Odmiana kwitnie na
pędach tegorocznych i zeszłorocznych, wyróżnia się wielobarwnością i zmiennością barw
kwiatów, które są w kształcie kielichów i nie otwierają się do końca. W kwiatostanie dominuje róż
lub na kwaśniejszych glebach błękit, a na płatkach widać barwne refleksy.
1m
VI-X

Budleja skrętolistna Unique®
60-435 / 1 roślina / 35,00 zł

60-435 Budleja skrętolistna Unique ®
(Buddleja alternifolia). Kompaktowy krzew, który
kwitnie bardzo obficie na zeszłorocznych pędach.
Kwiaty wyrastają wzdłuż pędów, słodko pachną
i przyciągają motyle. Na zimę nasada krzewu wymaga okrycia np. kopczykiem z kory. Nadaje się
do uprawy w pojemnikach.
1-1,2 m
VI-VII

Andromeda Blue Ice
60-674 / 1 roślina / 21,60 zł

60-674 Andromeda Blue Ice
(Andromeda polifolia). Zimozielona, zwarta krzewinka o bardzo dekoracyjnych, niebieskosrebrzystych listkach. Kwitnie bardzo obficie. Różowe
kwiaty w postaci dzwoneczków zwisają w baldachogronach. Wymaga gleb kwaśnych, dobrze
rośnie na wrzosowiskach.
20 cm
V
60-603 Żarnowiec Goldfinch
(Cytisus). Krzew o miotlastym pokroju i wzniesionych, rozgałęzionych pędach. Kwitnie bardzo
obficie. Wiosną pędy są wręcz oblepione dekoracyjnymi, trójkolorowymi, motylkowatymi
kwiatami. Doskonały na słoneczne stanowiska
z mało żyzną glebą.
1,5 m
IV-V

Żarnowiec Goldfinch
60-603 / 1 roślina / 16,50 zł
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34-129 Powojnik Mazowsze
(Clematis). Nagradzana odmiana polskiej hodowli, która silnie rośnie i wyjątkowo długo
kwitnie. Polecana do uprawy przy ogrodzeniach,
altanach, pergolach. Zakwita dużymi, śr. 15-20 cm,
aksamitnymi, bordowymi kwiatami.
2-3,5 m
VI-IX

Powojnik Mazowsze
34-129 / 1 roślina / 30,80 zł

Budleja Flutterby Pink®

Budleja Dreaming Purple®

60-707 Budleja Flutterby Pink®
(Buddleja davidii). Odmiana wyróżnia się długim,
obfitym kwitnieniem i zwartym, niskim wzrostem. Bardzo długie, nawet do 45 cm, piękne,
pachnące kwiatostany masowo wabią motyle
i pszczoły. Krzew wytrzymuje spadki temp.
do -29°C.
1,2 m
VI-X

60-608 Budleja Dreaming Purple®
(Buddleja davidii). Kaskadowa, miniaturowa odmiana o zwartym pokroju i łukowato wygiętych
pędach. Zebrane w wiechowate kwiatostany,
pachnące kwiaty masowo wabią słodkim nektarem motyle i pszczoły. Na zimę warto okryć
nasadę krzewu.
50 cm
VI-X

60-707 / 1 roślina / 23,80 zł

Hortensja bukietowa Limelight®

60-115 / 1 roślina / 39,50 zł / 35,50 zł

60-608 / 1 roślina / 23,80 zł

60-115 Hortensja bukietowa Limelight®
(Hydrangea paniculata). Wyjątkową ozdobą są
ogromne, bladokremowe, wiechowate kwiatostany. Kwiaty nadają się do bukietów oraz do
zasuszania. Wymaga gleby lekko kwaśnej, wilgotnej. Jest całkowicie mrozoodporna, kwitnie
na pędach jednorocznych.
2-3 m
VII-X

Hibiskus syryjski Blue Chiffon®
60-573 / 1 roślina / 38,50 zł

60-573 Hibiskus syryjski Blue Chiffon®
(Hibiscus syriacus). Najlepsza, niebiesko kwitnąca
odmiana o silnym wzroście. Kwiaty pełne, duże,
10-12 cm zamykają się nocą i podczas deszczu.
Cenna roślina ze względu na późny, długi i obfity okres kwitnienia. Zaleca się okryć na zimę
nasadę krzewu.
2-2,5 m
VII-X

Dziurawiec Peter Dummer
60-609 / 1 roślina / 14,10 zł

60-609 Dziurawiec Peter Dummer
(Hypericum dummeri). Bardzo odporny, półzimozielony, okrywowy krzew, który dobrze rośnie nawet w trudnych, suchych miejscach. Złotożółte kwiaty długo zdobią roślinę. Jesienią
pojawiają się atrakcyjne, czerwone owoce, a liście przebarwiają się na czerwono.
60 cm
60 cm
VII-IX
60-479 Itea Henry's Garnet
(Itea virginica). Ciekawy, wolno rosnący, zwarty
krzew. Pachnące, kremowobiałe kwiaty są zebrane w zwisające, gęste kwiatostany, do 20 cm
długości. Jesienią liście przebarwiają się na
piękny, purpurowoczerwony kolor. Na zimę należy okryć nasadę krzewu.
0,5 m
V-VI

Itea Henry's Garnet
60-479 / 1 roślina / 20,60 zł

60-139 Głogownik Red Robin
(Photinia fraseri). Zimozielony, atrakcyjny krzew
ze skórzastymi, błyszczącymi liśćmi oraz młodymi przyrostami koloru ognistoczerwonego.
Tworzy drobne, białe kwiaty zebrane w wiechowate kwiatostany i kuliste czerwone owoce.
Na zimę należy okryć nasadę krzewu.
1,5 m
V-VI

Głogownik Red Robin
60-139 / 1 roślina / 23,50 zł
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Róża wielkokwiatowa Fulgurante
30-173 / 1 roślina / 20,50 zł

Róża pnąca Coral Dawn
30-033 / 1 roślina / 25,80 zł
30-033 Róża pnąca Coral Dawn
Zdrowa, mrozoodporna, godna polecenia odmiana. Kwiaty duże, 10-12 cm, szlachetnie zbudowane, średnio mocno pachnące. Kwitnie przez
cały sezon. Może rosnąć w zacienionych miejscach.
1,5 m
3,5 m
VI-X

30-173 Róża wielkokwiatowa Fulgurante
Niezwykle urodziwa odmiana, doskonała na
kwiat cięty. Kwiaty pełne, czerwone, o subtelnym, słodkim zapachu. Dobrze zimuje pod kopczykiem z ziemi.
1m
VI-X

Róża pnąca Orange Climbing
30-181 / 1 roślina / 20,50 zł
30-181 Róża pnąca Orange Climbing
Jedna z piękniejszych odmian pnących. Kwiaty
w soczyście pomarańczowej barwie, zebrane
w piękne kiście. Krzew rośnie silnie i wymaga solidnych podpór. Jest odporny na choroby i dobrze zimuje.
1,5 m
3-4 m
VI-X

Róża wielkokwiatowa Casanova
30-019 / 1 roślina / 20,50 zł

Róża wielkokwiatowa Desse
30-156 / 1 roślina / 20,50 zł / 18,40 zł

30-019 Róża wielkokwiatowa Casanova
Bardzo atrakcyjna odmiana o żółtokremowych,
dużych, 10-12 cm, pełnych, intensywnie pachnących kwiatach. Krzew rośnie silnie, ma pędy z
małą ilością kolców i powtarza kwitnienie.
1-1,2 m
VI-X
30-156 Róża wielkokwiatowa Desse
Pięknie wybarwiona odmiana o intensywnie pachnących kwiatach. Idealna na kwiat cięty. Pędy
grube, proste, z małą ilością kolców. Róża warta
posadzenia ze względu na oryginalne wybarwienie płatków i intensywny zapach.
0,8-1 m
VI-X
30-192 Róża wielkokwiatowa Piano®
Krzew kwitnie obficie, powtarza kwitnienie, jest
odporny na mróz i choroby. Tworzy duże, bardzo pełne, delikatnie pachnące, w pięknym,
czysto czerwonym kolorze kwiaty i oryginalne,
okrągłe, bordowe pąki.
1-1,3 m
VI-X
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Róża wielkokwiatowa Belle Ange
30-191 / 1 roślina / 20,50 zł

Róża wielkokwiatowa Piano®
30-192 / 1 roślina / 37,50 zł

30-191 Róża wielkokwiatowa Belle Ange
Bardzo ceniona, zdrowa, odporna na choroby
odmiana o delikatnie pachnących kwiatach. Pąki
kwiatowe są niezwykle trwałe, doskonale nadają się do bukietów.
0,8-1 m
VI-X

Róża wielkokwiatowa Ena Harkness
30-058 / 1 roślina / 21,70 zł

Róża pnąca Golden Showers
30-032 / 1 roślina / 21,70 zł / 19,50 zł

Róża pnąca Indigoletta
30-000 / 1 roślina / 21,70 zł
30-000 Róża pnąca Indigoletta
Kwiaty duże, pełne, mocno pachnące, w bardzo
oryginalnym, liliowofioletowym kolorze. Uwaga: pierwsze kwiaty mogą być w kolorze różowym. Barwa zależy od kwasowości gleby i stanowiska. Odczyn gleby powinien mieć pH 6,5-7,5.
Krzew rośnie silnie, jest odporny na choroby.
1,5 m
2,5-3 m
VI-VIII
30-167 Róża okrywowa Fairy Dance
Niski, zwarty, łatwy w uprawie krzew. Kwiaty pełne,
ciemnoczerwone, zebrane w duże kwiatostany.
Pędy przewieszają się pod ciężarem kwiatostanów i szybko pokrywają glebę.
80 cm
50 cm
VI-X

30-032 Róża pnąca Golden Showers
Ogromną zaletą tej fantastycznej odmiany jest
długie i obfite kwitnienie. Żółtocytrynowe, półpełne kwiaty rozświetlają ogród i przyjemnie
pachną. Krzew dobrze znosi duże mrozy.
1,5 m
2-3 m
VI-X
30-058 Róża wielkokwiatowa Ena Harkness
Wypróbowana, ogniścieczerwono kwitnąca odmiana. Duże, do 12 cm średnicy, pełne, pachnące kwiaty długo stoją w wazonie.
60-80 cm
VI-X
30-092 Róża wielkokwiatowa Berolina
Kwiaty cytrynowożółte, duże, delikatnie pachnące, trwałe, doskonałe do bukietów. Krzew zdrowy, odporny na wymarzanie, o silnym wzroście.
1-1,2 m
VI-X

Róża parkowa Astrid Lindgren
30-094 / 1 roślina / 26,70 zł
30-094 Róża parkowa Astrid Lindgren
Wielokrotnie nagradzana, łatwa w uprawie, zdrowa odmiana o silnym wzroście, odporna na choroby i mróz. Tworzy półpełne, jasnoróżowe, duże,
do 10 cm, pachnące kwiaty, zebrane w duże kwiatostany.
1,2-1,5 m
VI-X

Róża wielkokwiatowa Berolina
Róża okrywowa Fairy Dance
30-167 / 1 roślina / 21,70 zł

30-092 / 1 roślina / 21,70 zł
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Róża wielkokwiatowa Cygne Noir

Róża wielkokwiatowa Doris Tysterman

30-174 / 1 roślina / 20,50 zł

30-166 / 1 roślina / 20,50 zł

30-174 Róża wielkokwiatowa Cygne Noir
Bardzo atrakcyjna, ciemnoczerwona odmiana
o pełnych, dużych kwiatach, które idealnie nadają się na kwiat cięty. Uroku dodaje jej subtelny
i delikatny zapach. Łatwa w uprawie.
70-80 cm
VI-X
30-040 Róża rabatowa Queen Elizabeth
Piękna róża o długich łodygach i dużych, pełnych
kwiatach. Nadaje się na kwiat cięty. Bardzo odporna na choroby. Niewymagająca, rośnie nawet
w niezbyt korzystnych warunkach. Niezawodna.
1-1,3 m
VI-X

30-166 Róża wielkokwiatowa DorisTysterman
Obficie kwitnąca odmiana o pięknych, półpełnych, intensywnie, przyjemnie pachnących kwiatach. Doskonała na kwiat cięty i rabaty. Atutem
jest również wysoka odporność na choroby i
niskie temperatury.
0,8-1,2 m
VI-X
30-141 Róża rabatowa New Imagine
Pełna uroku, przykuwająca wzrok odmiana.
Kwiaty półpełne o niezwykłym zabarwieniu, zebrane w bukiety, mocno pachnące. Na paskowanych płatkach widać mieszaninę kolorów:
kremowobiałego, czerwonego i burgunda. Kwitnie cały sezon.
90 cm
VI-X
30-171 Róża pnąca Pink Cloud
Wyjątkowo piękna odmiana o dużych, pełnych
i dość mocno pachnących kwiatach. Kwitnie
bardzo obficie, aż do późnej jesieni. Krzew rośnie bujnie, posiada wysoką odporność na choroby i niskie temperatury.
1,5 m
2-3 m
VI-X

Róża rabatowa Queen Elizabeth
30-040 / 1 roślina / 21,70 zł

30-144 Róża rabatowa Kimono
Niezwykła odmiana. Tworzy kwiaty angielskiego
typu, łososioworóżowe, przyjemnie pachnące,
które są trwałe w wazonie. Krzew zdrowy, kwitnie bardzo bujnie.
1m
VI-X

Róża rabatowa New Imagine
30-141 / 1 roślina / 21,70 zł

Róża pnąca Pink Cloud
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30-171 / 1 roślina / 21,70 zł / 19,50 zł

Róża rabatowa Kimono
30-144 / 1 roślina / 20,50 zł

Róża wielkokwiatowa Chopin
30-036 / 1 roślina / 24,70 zł
30-036 Róża wielkokwiatowa Chopin
Polska odmiana, niezwykle odporna na mróz,
choroby i szkodniki. Kwiaty kremowobiałe, pełne, bardzo duże, 12-13 cm, lekko pachnące. Obowiązkowa w każdym ogrodzie.
1,2-1,4 m
VI-X

Róża rabatowa Nina Weibull
30-043 / 1 roślina / 20,50 zł / 18,40 zł

30-043 Róża rabatowa Nina Weibull
Krzew o szerokim pokroju, kwitnie długo i bardzo
obficie, jest zdrowy i odporny na mróz. Krwistoczerwone, pełne, średnicy 5-7 cm kwiaty są trwałe
i mało podatne na deszcz. Odmiana polecana
na większe rabaty.

50-60 cm

VI-X

30-016 Róża wielkokwiatowa Peace
Róża wyróżniona nagrodą Najpopularniejszej
Róży Świata. Tworzy olbrzymie, pełne, kuliste
kwiaty o delikatnym zapachu. Odmiana bardzo
popularna, odporna, kwitnąca do mrozów.
0,8-1 m
VI-X

Róża pnąca Mushimara
30-172 / 1 roślina / 21,70 zł
30-172 Róża pnąca Mushimara
Soczyście czerwona róża pnąca o dużych, pełnych, delikatnie pachnących kwiatach. Kwitnie
bardzo obficie i powtarza kwitnienie. Posiada
sztywne, grube pędy. Krzew zdrowy, odporny
na choroby i wymarzanie.
1,5 m
2-3 m
VI-X
30-081 Róża wielkokwiatowa Monica
Odmiana przyciąga wzrok piękną, pomarańczową barwą kwiatów. Powtarza kwitnienie. Kwiaty
duże, osadzone pojedynczo na pędzie, trwałe,
subtelnie pachnące. Krzew zdrowy, zwarty, wysoki, o błyszczących liściach. Wymaga kopczykowania na zimę.
0,8-1 m
VI-X

Róża wielkokwiatowa Criterion
30-155 / 1 roślina / 20,50 zł
30-155 Róża wielkokwiatowa Criterion
Odmiana o wyjątkowo dużych,15 cm, delikatnie
pachnących kwiatach, które świetnie prezentują
się w wazonie. Odporna na mróz i choroby.
1m
VI-X

30-131 Róża wielkokwiatowa
Hommage a Barbara
Kwiaty niezwykle oryginalne, ciemnobordowe,
pełne, ok. 12 cm średnicy, o pofalowanych, aksamitnych płatkach. Krzew odporny na choroby.
Kwitnie obficie, powtarza kwitnienie.
1m
VI-X

Róża wielkokwiatowa Peace
30-016 / 1 roślina / 20,50 zł

Róża wielkokwiatowa Monica
30-081 / 1 roślina / 21,70 zł

Róża wielkokwiatowa Hommage a Barbara
30-131 / 1 roślina / 21,70 zł

Róże 43

Aronia Nero
70-306 / 1 roślina / 13,50 zł / 12,10 zł

Żurawina wielkoowocowa Stevens
70-543 / 1 roślina / 10,50 zł

70-306 Aronia Nero
Krzew rośnie szybko, dorasta do 1,5 m. Jest niewymagający i odporny na mróz. Owoce bardzo
duże, ok. 12 mm, smaczne, aromatyczne, o
ciemnym soku. Dojrzewają na przełomie VIII-IX.
Są bardzo wartościowe, doskonałe na soki,
dżemy czy nalewki. Jesienią liście przebarwiają
się na pomarańczowopurpurowy kolor.

70-543 Żurawina wielkoowocowa Stevens
Odmiana odporna na choroby i szkodniki. Wzrost
roślin silny, pędy dorastają do 180 cm, płożą się
i ukorzeniają. Duże, 2 cm, owalne owoce dobrze
się przechowują, są doskonałe na konfitury i nalewki. Zbiór owoców koniec IX.

Jabłoń Szara Reneta
70-465 / 1 roślina / 33,50 zł

Malina Przehyba
70-629 / 1 roślina / 15,70 zł
70-629 Malina Przehyba
Nowa, letnia odmiana deserowa. Ma długi okres
zbioru. Owocuje bardzo obficie na pędach dwuletnich. Owoce bardzo atrakcyjne, niezwykle
duże, nawet do 5 cm, smaczne i trwałe. Nie drobnieją i są mało wrażliwe na pleśń. Dojrzewają
wcześnie, już w drugiej poł. VI.

70-465 Jabłoń Szara Reneta
Bardzo stara, odporna na choroby, zimowa odmiana. Duże, oliwkowoszare jabłka dobrze się
przechowują i są niezastąpione na przetwory,
do pieczenia, na soki, do ciast i suszenia. Miąższ
o wyjątkowym smaku, kwaskowaty, winny, delikatnie korzenny, średnio słodki. Zbiór owoców
koniec IX, początek X.
70-358 Poziomka Yellow Wonder
Owoce o kremowej barwie mają wyjątkowe walory smakowe. Są smaczne, słodkie, bardzo aromatyczne. Zbiór zaczyna się od VI i trwa do końca IX.
70-204 Truskawka Alfa Centauri
Polska odmiana, poszukiwana ze względu na
bardzo późny termin zbioru, wysoki plon, smak
i wielkość owoców. Wybitnie deserowa, bardzo
smaczna. Zaczyna dojrzewać na początku lipca.

Jagoda kamczacka Honeybee
70-567 / 1 roślina / 23,20 zł
70-567 Jagoda kamczacka Honeybee
Szybko rosnąca, wartościowa odmiana o deserowych, bardzo smacznych owocach. Jagody nie
osypują się aż do zaschnięcia. Średni plon z
krzewu 4 kg. Zbiór owoców w VI. Dla obfitego
owocowania należy sadzić kilka różnych odmian
obok siebie.

Poziomka Yellow Wonder
70-358 / 1 roślina / 4,60 zł
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Truskawka Alfa Centauri
70-204 / 1 op. / 5 szt. / 23,20 zł

Porzeczka Gofert®

70-482 / 1 roślina / 12,00 zł / 10,80 zł

Śliwa Renkloda Ulena
70-227 / 1 roślina / 38,90 zł

70-482 Porzeczka Gofert ®
Wczesna odmiana deserowa o silnym wzroście
i zwartym pokroju. Jest odporna na rdzę wejmutkowo-porzeczkową. Plonuje regularnie i obficie. Tworzy bardzo długie grona. Owoce duże,
smaczne, słodkie, dobre do bezpośredniego spożycia i na przetwory. Pora dojrzewania: II dekada
VII.

Winorośl Reliance
70-678 / 1 roślina / 29,50 zł

Borówka wysoka Liberty®
70-670 / 1 roślina / 38,50 zł

Truskawka Senga Sengana
70-210 / 1 op. / 5 szt. / 23,20 zł
70-227 Śliwa Renkloda Ulena
Bardzo popularna, wczesna, deserowa odmiana o słodkich, smacznych
i wyjątkowo soczystych owocach. Owoce mają wyśmienity smak, świetnie smakują w stanie świeżym, są idealne na dżemy i kompoty. Zbiór
owoców odbywa się już na początku VIII.
70-678 Winorośl Reliance
Odmiana polecana do uprawy ze względu na atrakcyjne owoce, jak również wytrzymałość na choroby i mróz. Owoce deserowe, bezpestkowe,
różowo-czerwone, smaczne, słodkie z truskawkowym aromatem; dojrzewają w pierwszej połowie IX.
70-210 Truskawka Senga Sengana
Niezawodna odmiana o dużych, ciemnoczerwonych owocach. Miąższ
ciemny, dość zwarty, bardzo aromatyczny i bardzo smaczny. Zbiór owoców w połowie czerwca. Odmiana bardzo plenna, szczególnie przydatna
na wszelkie przetwory.
70-670 Borówka wysoka Liberty®
Odmiana późna, bardzo plenna, dorasta do 1,5 m. Owoce bardzo dobrej
jakości, duże, atrakcyjne, jędrne, słodkie i aromatyczne, o wyśmienitym
smaku, wybitnie deserowe. Zaczynają dojrzewać od połowy VII, zbiór
trwa do połowy IX.
70-665 Truskawka Albion®
Najpopularniejsza odmiana zwisająca, tworzy długie rozłogi, może być
uprawiana w wiszących pojemnikach. Plonuje bardzo obficie, powtarza
owocowanie co ok. 3 tygodnie, aż do jesieni. Owoce są bardzo duże,
jędrne, soczyste, słodkie i aromatyczne.

Truskawka Albion®

70-665 / 1 op. / 5 szt. / 23,20 zł
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Truskawka Grandarosa®

Czereśnia Kordia
70-316 / 1 roślina / 36,90 zł
70-316 Czereśnia Kordia
Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania,
owocuje obficie. Wyjątkowo smaczne i bardzo
duże owoce dojrzewają w połowie VII. Są mało
podatne na pękanie, dobrze znoszą transport.
Odmiana polecana do ogródków przydomowych.

Morwa Red No.2
70-692 / 1 roślina / 35,40 zł

70-675 / 1 op. / 5 szt. / 23,20 zł

Jeżyna Prime-Ark 45®

70-561 / 1 roślina / 29,90 zł / 26,90 zł

70-692 Morwa Red No.2
Wysoki, odporny na suszę, niewymagający krzew
lub niewielkie drzewo. W VI dojrzewają duże,
czerwone, w pełni dojrzałości bordowo-fioletowe, słodkie, niezwykle smaczne, soczyste owoce,
bogate w witaminy oraz makro i mikroelementy.
Polecane do spożycia na surowo i na przetwory.
70-561 Jeżyna Prime-Ark 45 ®
Odmiana bardzo wczesna. Możliwa jest uprawa
zarówno na pędach jednorocznych (zbiór od
poł. VII), jak i dwuletnich (zbiór w VI). Owocowanie trwa do przymrozków. Owoce słodkie,
soczyste, smaczne, deserowe. Pędy wzniesione,
lekko kolczaste.

70-675 Truskawka Grandarosa®
Wyśmienita, wczesna odmiana, zaczyna dojrzewać od pocz. VI. Tworzy wyjątkowo duże, atrakcyjne, jędrne, bardzo smaczne owoce doskonałe
na przetwory i w stanie świeżym. Plonuje bardzo
obficie i dobrze rośnie w polskich warunkach,
jest odporna na wiele chorób truskawek.

Malina powtarzająca Jantar®
70-674 / 1 roślina / 15,60 zł

70-674 Malina powtarzająca Jantar ®
Owocuje głównie na pędach tegorocznych. Zbiór
owoców rozpoczyna się na początku VIII i trwa
do przymrozków. Owoce są jędrne, średniej
wielkości, z połyskiem, słodkie, smaczne. W miarę dojrzewania przybierają kolor od jasnożółtego po ciemnopomarańczowy.
70-433 Agrest Invicta
Odmiana średniowczesna, owocuje bardzo obficie i regularnie. Owoce duże, żółte, smaczne o jasnym, smacznym miąższu. Krzew wykazuje dużą
odporność na amerykańskiego mączniaka agrestu oraz na mróz. Zbiór owoców od połowy VII.

Agrest Invicta
70-433 / 1 roślina / 12,90 zł
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70-291 Malina powtarzająca Polana
Odmiana owocuje na pędach jednorocznych od
połowy VIII do przymrozków, a na dwuletnich na
przełomie VI i VII. Krzew rośnie silnie, jest odporny na szkodniki i choroby wirusowe malin. Tworzy
sztywne pędy, nie wymaga podpór. Owoce są
duże, jędrne, aromatyczne, bardzo smaczne.

Malina powtarzająca Polana
70-291 / 1 roślina / 11,70 zł

Malina powtarzająca Poranna Rosa®
70-283 / 1 roślina / 13,70 zł / 12,30 zł

70-283 Malina powtarzająca Poranna Rosa®
Najpopularniejsza odmiana o żółtych owocach.
Dojrzewa późno na pędach jednorocznych od
początku IX, aż do przymrozków, a na pędach
dwuletnich w VII. Zdrowy krzew tworzy silne,
sztywne pędy do 1,5 m. Owoce są duże, zwarte,
jędrne, słodkie, bardzo smaczne.

Brzoskwinia Redhaven
70-690 / 1 roślina / 39,90 zł
70-690 Brzoskwinia Redhaven
Drzewo rośnie dość silnie, owocuje obficie i corocznie. Deserowe, duże, z jaskrawym rumieńcem owoce są doskonałe do bezpośredniego spożycia i na przetwory. Miąższ jest żółto-pomarańczowy, jędrny,
kwaskowato-słodki, smaczny, dobrze odchodzi od
pestki. Zbiór w połowie VIII.
70-688 Borówka wysoka Aurora ®
Cenna, późno dojrzewająca, plenna odmiana. Owoce
zaczynają dojrzewać w drugiej połowie VIII i dojrzewają aż do połowy X, nie osypują się. Są średniej
wielkości, bardzo słodkie, soczyste, idealne do bezpośredniego spożycia, na przetwory i do mrożenia.
70-689 Winorośl Muscat Bleu
Plenna, łatwa w uprawie odmiana deserowa, odporna na choroby i dość odporna na mróz. Krzew rośnie
średnio silnie. Duże, granatowe, wyjątkowo smaczne, o lekko muszkatowym posmaku owoce dojrzewają we IX.

Borówka wysoka Aurora®
70-688 / 1 roślina / 38,50 zł

Malina powtarzająca Polka®
70-432 / 1 roślina / 13,70 zł

70-432 Malina powtarzająca Polka®
Jedna z najlepszych odmian powtarzających
owocowanie. Owoce deserowe, duże, bardzo
smaczne, doskonałe do bezpośredniego spożycia i na przetwory. Długo zachowują świeżość po zbiorze. Pora dojrzewania wczesna,
zbiór owoców zaczyna się od końca VII.

Winorośl Muscat Bleu
70-689 / 1 roślina / 29,50 zł

70-503 Poziomka wisząca Attila
Aromatyczne, czerwone owoce pojawiają się
na roślinie matecznej i na długich, do 1,5 m,
wiszących rozłogach. Owocowanie trwa do
przymrozków. Odmiana sprawdza się w wiszących donicach i skrzynkach. W gruncie tworzy zwarty kobierzec.

Poziomka wisząca Attila
70-503 / 1 roślina / 6,30 zł
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Jagoda kamczacka Jugana
70-545 / 1 roślina / 23,20 zł

Jabłoń Gala

70-545 Jagoda kamczacka Jugana
Krzew wysokości 150 cm, średnio zwarty. Owoce
duże, ciemnofioletowe, z silnym nalotem woskowym, twarde, bardzo słodkie. Dojrzewają w drugiej połowie VI. Mają średnią tendencję do osypywania się, w czasie zbioru łatwo oddzielają
się od szypułki. Najlepiej owocuje w sąsiedztwie
innych odmian tego gatunku.

70-403 / 1 roślina / 32,40 zł

Poziomka Regina
70-370 / 1 roślina / 4,60 zł
70-370 Poziomka Regina
Odmiana o silnym wzroście, bardzo plenna, nie
wytwarza rozłogów. Owoce są aromatyczne,
intensywnie czerwone, dwukrotnie większe niż
u innych odmian, smakiem i aromatem przypominają leśną poziomkę.

Porzeczka Tisel®

70-448 / 1 roślina / 11,80 zł
70-448 Porzeczka Tisel®
Odmiana wczesna. Krzew rośnie silnie, ma pokrój
wzniesiony i zwarty. Plonuje obficie i regularnie.
Grona są średniej długości, jagody dość duże.
W smaku owoce są słodkawe, oceniane jako
smaczne. Nadają się na przetwory, soki i do mrożenia. Zbiór na początku lipca.
70-403 Jabłoń Gala
Średnio silnie rosnąca, zdrowa, zimowa odmiana. Owocuje bardzo obficie, należy usuwać nadmiar zawiązków. Tworzy jabłka średniej wielkości, pięknie wybarwione, błyszczące. Miąższ jest
soczysty, drobnoziarnisty, kruchy i słodki, bardzo smaczny.

Pigwa Darunok Onuku
70-691 / 1 roślina / 18,80 zł / 16,90 zł

70-691 Pigwa Darunok Onuku
Ukraińska plenna, częściowo samopylna odmiana o średniej sile wzrostu. Owocuje corocznie,
zaczyna owocować w 3-4 roku po posadzeniu.
Bardzo aromatyczne, smaczne, doskonałe na konfitury, przeważnie jabłkowate owoce dojrzewają w X, można je przechowywać do II-III.
70-627 Malina powtarzająca Polonez ®
Nowa polska, typowo deserowa odmiana. Owoce
duże, jędrne, jasnoczerwone, pyszne, idealne
do jedzenia na surowo. Rośnie silnie, ma zwarty
pokrój i pędy z nielicznymi kolcami. Odmiana
powtarzająca, owocuje na pędach tegorocznych,
owoce dojrzewają w drugiej dekadzie VIII.

Malina powtarzająca Polonez®
70-627 / 1 roślina / 13,70 zł
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70-340 Borówka wysoka Bluejay
Krzew rośnie szybko i osiąga 2 m wysokości. Owoce kuliste, średniej wielkości, dojrzewają równomiernie na przełomie VII i VIII. Są smaczne, słodkie, aromatyczne, deserowe, idealne do spożycia
na surowo i na przetwory. Wytrzymała, niezawodna, plenna odmiana.

Borówka wysoka Bluejay
70-340 / 1 roślina / 31,30 zł

