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kwiatowe 

W PREZENCIE 
do każdego 
zamówienia

nowość

 60-614 / 1 roślina / 35,00 zł 
Hortensja bukietowa Pinklight®

(Hydrangea paniculata). Ta miniaturowa odmiana należy do nowatorskiej 
kolekcji hortensji Gardenlights , wyznaczającej nowe trendy w ogrod-®
nictwie. Ze względu na kompaktowy pokrój hortensje tej grupy dosko-
nale sprawdzają się w uprawie nie tylko w ogrodach, ale także w donicach 
na balkonach i tarasach. Wyróżniają się bardzo wysoką mrozoodpor-
nością. Hortensja Pinklight  ,  mimo niewielkich rozmiarów, kwitnie długo ®
i wyjątkowo obficie. Zakwita na pędach tegorocznych. Duże, pastelowe 
kwiatostany, pojawiające się w pełni lata, początkowo są zielonkawe, 
następnie białe, a docelowo różowe. Pozostają dekoracyjne nawet po  
przekwitnięciu. 50-70 cm VII-X70 cm

®

®
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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

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 wy-
różniamy 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 zamó-
wienia  przez  telefon  lub  internet.  Zapraszamy!

KLUB PRZYJACIÓŁ OGRODÓW

WSKAZÓWKI DLA ZAMAWIAJĄCYCH

 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.

 1. Minimalna wartość zamówienia wynosi 30 zł, nie wliczając w to kosztów 
dostawy. Zamówienia o mniejszej wartości nie będą przyjmowane do 
realizacji.

 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.

 10. Oferta sezonowa ważna do wyczerpania zapasów.
11. * Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją. Promocja rozpoczyna 

się od dnia 01.02.2023 r. 

 8. Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski. Nie wysyłamy paczek 
za granicę.

 7. Do przesyłki dołączamy dowód sprzedaży.

 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 przy-
czyny. Szczegółowy regulamin sprzedaży wysyłkowej znajduje się na stro-
nie www.florexpol.eu.

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 rozpo-

czyna się około 10 kwietnia.
 3. Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością ich wpływania, po-

cząwszy od zamówień złożonych w ramach przedsprzedaży. Zamó-
wienia złożone po 15 marca realizowane będą w następnej kolejności. 
Nowe zamówienia przyjmujemy i wysyłamy przez cały sezon, aż do 
wyczerpania zapasów.

Zdjęcia roślin w katalogu mają charakter poglą-
dowy i przedstawiają egzemplarze dorosłe. 

Prosimy mieć na uwadze, że zamawiane rośliny 
to młode sadzonki, które swój wygląd docelowy 

osiągną po kilku latach uprawy.

Rozkład stron w katalogu

wysokość rośliny

szerokość rośliny

V-VI termin kwitnienia

na kwiat cięty

stanowisko słoneczne

stanowisko półcieniste

stanowisko zacienione

Objaśnienia  
znaków: 

roślina miododajna

jadalne kwiaty
pachnące kwiaty

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

Twój ogród pełen jest kwiatów? Uchwyć ich barwy w obiektywie i weź udział 
w konkursie, w którym nagrodzimy posiadacza najpiękniejszej rabaty kwia-
towej. Do wygrania atrakcyjna nagroda rzeczowa: zakupy na równowartość 
2000 zł z pełnej oferty naszego sklepu ogrodniczego (www.florexpol.eu).

KONKURS BARWY WIOSNY I LATA

Szanowni Klienci!
Kolejny katalog z jesienną ofertą 

cebul, kwiatów i krzewów ukaże się 
już na początku sierpnia 2023 roku.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć 
zamówienie do 31 marca 2023 r. i nadesłać 
fotografie swoich rabat skomponowanych 
z ulubionych kwiatów z oferty 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.

str. 3-17
str. 18-21
str. 22-31
str. 32-33
str. 34-35
str. 36-39
str. 40-43
str. 44-48

NASI LAUREACI
Z przyjemnością przedstawiamy 
Państwu zwyciężczynię naszego 
konkursu. W sezonie Jesień 2022 
nagrodę rzeczową, ufundowaną 

przez firmę Florexpol wygrała 
Pani Halina Matyja 

z miejscowości Stara Huta 
k. Koziegłów w woj. śląskim. 

Serdecznie gratulujemy! 

U W A G A I N T E R N A U C I
Zapraszamy do odwiedzin naszego sklepu internetowego www.florexpol.eu! 

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.
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Iksje to mało znane, piękne, pełne 
wdzięku kwiaty, które warto wpro-
wadzić do każdego ogrodu. Zakwitają 
na początku lata, zdobią ogród od 
czerwca do końca lipca. Kłosowate 
kwiatostany, złożone z gwiazdkowatych 
kwiatów zachwycają różnorodnością 
barw na rabatach. Mogą być również 
uprawiane w pojemnikach i donicach 
dekorując tarasy i balkony. Ponadto 
iksje są niezwykle atrakcyjnymi i bar-
dzo trwałymi, polecanymi do letnich 
bukietów kwiatami ciętymi. Aby zacho-
wać trwałość pędy ścina się z nierozwi-
niętymi, wybarwionymi pąkami kwia-
towymi.

 25-289 / 1 op. / 15 szt. / 8,40 zł 
Iksja Giant

 25-260 / 1 op. / 15 szt. / 8,40 zł 
Iksja Mabel

 25-197 / 1 op. / 15 szt. / 8,40 zł 
Iksja Spotlight

 25-234 / 1 op. / 15 szt. / 8,40 zł 
Iksja Yellow Emperor

 25-288 / 1 op. / 15 szt. / 8,40 zł / 7,50 zł
Iksja Marquette

 25-174 / 1 op. / 15 szt. / 8,40 zł 
Iksja Venus

 25-033 / 1 op. / 15 szt. / 7,70 zł 
Iksja mieszanka

40-60 cm VI-VII

nowość

nowość

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,40 zł
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11-148    Kalla Cherry Kiss
11-150    Kalla Red Charm
11-149    Kalla Morning Sun
(Zantedeschia). Nowe, piękne, dekoracyjne od-
miany, których kwiaty są popularne we współ-
czesnej florystyce. Zdobią ogród bardzo trwałymi 
kwiatami, kwitną długo. Mogą być uprawiane 
na rabatach lub w doniczkach. Kalle to dosko-
nałe kwiaty cięte, w wazonie utrzymują świe-
żość  ponad  10  dni.

(Chlidanthus fragrans). Jest najmocniej pachną-
cą rośliną cebulową. Zachwyca intensywnym, 
cytrusowym aromatem. Na jednym pędzie 
rozkwita od 1 do 6 kwiatów. Zdobi rabaty, ogro-
dy  skalne  i  donice  na  tarasie  lub  balkonie.

25-037    Chlidantus pachnący 

11-215    Piwonia chińska Sarah Bernhardt 

(Allium sphaerocephalon). Zachwyca zabarwie-
niem kwiatów, u których kolor zmienia się w 
trakcie kwitnienia. Początkowo jest zielony, 
potem różowy, a z czasem nabiera intensywnej, 
fioletowej  barwy. 

(Paeonia lactiflora). Należy do odmian późnych, 
ma sztywne pędy i wyjątkowo duże, przepiękne, 
kształtne kwiaty. Jest łatwa w uprawie, długo-
wieczna,  doskonała  na  kwiat  cięty. 

25-145    Czosnek główkowaty 
25-042    Ismena 
(Hymenocallis festalis). Zakwita pięknymi, egzo-
tycznymi i przyjemnie pachnącymi kwiatami. 
Oryginalna roślina, którą można z powodzeniem 
uprawiać  w  ogrodzie  lub  w  doniczkach. 

35-45 cm VII-VIII

70-90 cm V-VI

10-20 cm VI-VII

40-60 cm VI-VII

 11-148 / 1 op. / 1 szt. / 13,50 zł 
Kalla Cherry Kiss

 11-150 / 1 op. / 1 szt. / 13,50 zł 
Kalla Red Charm

 11-215 / 1 op. / 1 szt. / 21,10 zł 
Piwonia chińska Sarah Bernhardt

 25-037 / 1 op. / 1 szt. / 7,60 zł 
Chlidantus pachnący

 11-149 / 1 op. / 1 szt. / 13,50 zł 
Kalla Morning Sun

 25-042 / 1 op. / 2 szt. / 13,70 zł / 12,30 zł 
Ismena

 25-145 / 1 op. / 15 szt. / 8,70 zł 
Czosnek główkowaty

60 cm VI-VII

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 13,70 zł
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13-022    Begonia wisząca żółta
13-023    Begonia wisząca pomarańczowa
13-020    Begonia wisząca biała
13-024    Begonia wisząca czerwona
13-021    Begonia wisząca różowa
(Begonia). Begonie wiszące są jednymi z pięk-
niejszych kwiatów, ich pędy przewieszają się, 
dzięki czemu okazale prezentują się w wiszą-
cych pojemnikach. Begonie świetnie sprawdza-
ją się w zacienionych miejscach w ogrodzie lub 
na północnych i wschodnich balkonach i tara-
sach. Kwiaty cieszą nasze oczy przez całe lato do 
pierwszych  przymrozków.

(Triteleia laxa). Nazywana jest hiacyntem kalifor-
nijskim. Na jednym pędzie zakwita do 25 gwiazd-
kowatych, paskowanych kwiatów. Jest bardzo 
dekoracyjnym i trwałym kwiatem ciętym. Naj-
piękniej prezentuje się posadzona na rabatach 
w  grupach.

25-261    Brodia Rudy 

25-258    Chasmante Saturnus 
(Chasmanthe floribunda). Egzotyczna piękność 
rodem z Afryki zachwyca przepięknymi, oryginal-
nymi, długimi, do 30 cm kwiatostanami w kształ-
cie kolby. Na jednym pędzie zakwita około 40 
długich, rurkowatych kwiatów. Pięknie wygląda 
na  słonecznych  rabatach  i  w  pojemnikach.

80-100 cm VII-VIII

30-40 cm VI-VII

25-35 cm VI-X

 13-022 / 1 op. / 1 szt. / 8,30 zł 
Begonia wisząca żółta

 13-024 / 1 op. / 1 szt. / 8,30 zł 
Begonia wisząca czerwona

 13-020 / 1 op. / 1 szt. / 8,30 zł / 7,40 zł 
Begonia wisząca biała

 13-023 / 1 op. / 1 szt. / 8,30 zł 
Begonia wisząca pomarańczowa

 13-021 / 1 op. / 1 szt. / 8,30 zł 
Begonia wisząca różowa

 25-261 / 1 op. / 5 szt. / 10,90 zł 
Brodia Rudy

 25-258 / 1 op. / 1 szt. / 7,80 zł 
Chasmante Saturnus

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,30 zł
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11-526    Irys syberyjski Tumble Bug

11-452    Irys syberyjski Butter and Sugar

(Iris sibirica). Irysy syberyjskie są łatwe w upra-
wie, długowieczne, odporne na choroby i mro-
zoodporne. Oprócz przepięknych, dużych, de-
koracyjnych kwiatów tworzą kępy trawiastych 
liści, które przypominają szuwary i mogą zdobić 
brzeg oczka wodnego. Kwiaty nadają się do 
cięcia,  ale  nie  są  trwałe.

11-532    Irys syberyjski Kita-No-Seiza 

11-531    Irys syberyjski Kabluey
11-464    Irys syberyjski Imperial Opal

11-540    Irys syberyjski Light of Heart

(Homeria aurantiaca). Bardzo efektowna, mało 
znana roślina cebulowa, która rozkwita sukce-
sywnie, dzięki temu jest dekoracyjna przez długi 
czas. Kwitnie przez kilka tygodni. Posadzona w 
grupach  pięknie  dekoruje  letnie  rabaty.

(Crocosmia). Znakomita, niezawodna, zimująca 
w gruncie roślina na rabaty bylinowe. Długie 
kwiatostany składające się z 20 kwiatów zdobią 
ogród do jesieni. Są polecane na kwiat cięty, przez 
2  tygodnie  utrzymują  świeżość  w  wazonie.

25-178 Krokosmia Lucifer 

25-287 Homeria pomarańczowa 

 11-540 / 1 op. / 1 szt. / 8,90 zł / 8,00 zł 
Irys syberyjski Light of Heart

 11-531 / 1 op. / 1 szt. / 8,90 zł 
Irys syberyjski Kabluey

 11-464 / 1 op. / 1 szt. / 8,90 zł 
Irys syberyjski Imperial Opal

 11-532 / 1 op. / 1 szt. / 8,90 zł 
Irys syberyjski Kita-No-Seiza

 11-452 / 1 op. / 1 szt. / 8,90 zł 
Irys syberyjski Butter and Sugar

 11-526 / 1 op. / 1 szt. / 8,90 zł 
Irys syberyjski Tumble Bug

 25-178 / 1 op. / 10 szt. / 18,90 zł 
Krokosmia Lucifer

 25-287 / 1 op. / 5 szt. / 6,20 zł 
Homeria pomarańczowa

70 cm V-VI

60 cm VII-VIII

30-40 cm VII-VIII

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,90 zł
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11-351    Kanna Miss Oklahoma
11-325    Kanna Brilliant
11-377    Kanna Caballero
(Canna indica). Majestatyczne kanny są 
jednymi z piękniejszych akcentów w 
ogrodzie. Tworzą okazałe kępy liści i 
piękne kwiaty. Efektownie prezentują 
się na klombach i kwietnikach. Sadzone 
w pojemnikach zdobią balkony i tarasy 
do  jesieni.

25-259    Krokosmia olbrzymia 
(Crocosmia masoniorum). Laureatka prestiżo-
wej nagrody Garden Merit, przepiękna, trwała, 
zimująca w gruncie krokosmia zakwita pachną-
cymi, bardzo dużymi kwiatami, które zwabiają 
motyle i zdobią ogród do jesieni. Kwiaty zacho-
wują  świeżość  w  wazonie  przez  2  tygodnie.

(Galtonia candicans). Piękna, wysoka roślina ce-
bulowa polecana na rabaty i na kwiat cięty.  Sto-
pniowo na długim pędzie rozwijają się dzwon-
kowate  kwiaty,  o  pięknym,  słodkim  zapachu.

25-280    Babiana ogrodowa 

(Ornithogalum saundersiae). Jest przepiękną 
ozdobą ogrodu. Tworzy rozetę wysokich, szab-
lastych liści. Kwiatostan rozwija się stopniowo 
od dołu do góry. Czas rozkwitania jest bardzo 
długi,  może  trwać  nawet  do  2  miesięcy. 

25-002    Śniedek Sandersa 

(Babiana stricta). Roślina, której kwiaty przypomi-
nają małe frezje. Zakwita w środku lata, jest zna-
komita na niskie rabaty kwiatowe. Zachwyca wy-
razistymi  barwami,  nadaje  się  na  kwiat  cięty. 

25-059    Galtonia, Hiacynt letni 

70-100 cm VII-IX

80-100 cm VII-IX

20-30 cm VI-VII

60-100 cm VII-IX

 11-377 / 1 op. / 1 szt. / 9,10 zł 
Kanna Caballero

 11-325 / 1 op. / 1 szt. / 9,10 zł 
Kanna Brilliant

 11-351 / 1 op. / 1 szt. / 9,10 zł 
Kanna Miss Oklahoma

 25-002 / 1 op. / 1 szt. / 9,60 zł 
Śniedek Sandersa

 25-259 / 1 op. / 8 szt. / 16,40 zł 
Krokosmia olbrzymia

 25-059 / 1 op. / 1 szt. / 5,00 zł / 4,50 zł 
Galtonia, Hiacynt letni

 25-280 / 1 op. / 5 szt. / 5,70 zł 
Babiana ogrodowa

90-120 cm VII-VIII

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 5,00 zł
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 11-281 / 1 op. / 1 szt. / 12,40 zł 
Liliowiec Little Anna Rosa

 11-271 / 1 op. / 1 szt. / 14,90 zł 
Liliowiec Open My Eyes

 11-291 / 1 op. / 1 szt. / 14,90 zł 
Liliowiec Little Business

 11-168 / 1 op. / 1 szt. / 8,70 zł 
Liliowiec Mini Pearl

 11-292 / 1 op. / 1 szt. / 12,40 zł / 11,10 zł 
Liliowiec Pardon Me

 11-290 / 1 op. / 1 szt. / 16,50 zł 
Liliowiec Fruity Kiss

Liliowce to bardzo piękne kwiaty, które są 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, dobrze znoszą przesadzanie. Naj-
piękniej prezentują się w grupach. Kwiaty liliowców dekorują ogród niezwykle 
intensywnym kwitnieniem, na jednej roślinie wytwarzają od 200 do 400 kwiatów. 
Rekordzistami są odmiany: Entrapment, która tworzy aż 700 kwiatów i Little Anna 
Rosa 500 kwiatów. Na uwagę zasługują odmiany o pachnących kwiatach: 
Entrapment, Little Anna Rosa, Mildred Mitchell, South Seas, Brilliant Circle 
i  Pardon  Me  oraz  odmiany  pełnokwiatowe:  Lacy  Doily  i  Condilla.

 11-067 / 1 op. / 1 szt. / 14,90 zł 
Liliowiec Janice Brown

 11-198 / 1 op. / 1 szt. / 17,40 zł 
Liliowiec EveryDaylily Red®

50 cm VII-VIII40 cm VII-VIII

40 cm VII-VIII

40 cm VI-VII40 cm VI-IX50 cm VII-VIII

50 cm VII-VIII

50 cm VII-VIII
najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 12,40 zł
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 11-279 / 1 op. / 1 szt. / 19,70 zł 
Liliowiec Entrapment

 11-044 / 1 op. / 1 szt. / 12,40 zł 
Liliowiec South Seas

 11-289 / 1 op. / 1 szt. / 12,40 zł / 11,10 zł 
Liliowiec Precious de Oro

 11-293  / 1 op. / 1 szt. / 14,90 zł 
Liliowiec Brilliant Circle

 11-080 / 1 op. / 1 szt. / 17,40 zł 
Liliowiec Mildred Mitchell

 11-026 / 1 op. / 1 szt. / 12,40 zł 
Liliowiec Night Beacon

 11-280 / 1 op. / 1 szt. / 16,20 zł 
Liliowiec Cosmopolitan

 11-050 / 1 op. / 1 szt. / 18,50 zł 
Liliowiec Lacy Doily

 11-288 / 1 op. / 1 szt. / 19,70 zł 
Liliowiec Condilla

50 cm VII-VIII

60 cm VII-VIII

50 cm VII-VIII

50 cm VII-VIII

60 cm VII-VIII

40 cm VII-VIII

40 cm VII-VIII

50 cm VII-VIII60 cm VII-VIII

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 12,40 zł
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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 mo-
żemy zaoferować Państwu wiele cieka-
wych odmian. Polecamy oryginalną 
Apricot Fudge, pięknie pachnące o wy-
dłużonych kielichach African Queen, 
Dancing Lady i White Triumph, orien-
talne Montenau, Burlesca  i pełną Bald 
Eagle. Lilie należy sadzić w słonecznym 
miejscu i zacieniać podłoże roślinami 
okrywowymi.

 14-066 / 1 op. / 1 szt. / 10,90 zł 
Lilia trąbkowa African Queen

110-120 cm VII-VIII

90-100 cm VI-VII

 14-167 / 1 op. / 1 szt. / 12,30 zł 
Lilia azjatycka pełna Flore Pleno

120-130 cm VII-VIII

 14-299 / 1 op. / 1 szt. / 7,60 zł 
Lilia długokwiatowa Dancing Lady

120-130 cm VII-VIII

 14-297 / 1 op. / 1 szt. / 6,70 zł 
Lilia długokwiatowa White Triumph

100 cm VII-VIII

 14-023 / 1 op. / 1 szt. / 6,10 zł 
Lilia orientalna Sorbonne

110 cm VI-VII

 14-301 / 1 op. / 1 szt. / 5,60 zł / 5,00 zł 
Lilia azjatycka Brianza

90 cm VII-VIII

 14-303 / 1 op. / 1 szt. / 7,60 zł 
Lilia orientalna Monteneu

90-110 cm VI-VII

 14-133 / 1 op. / 1 szt. / 5,50 zł 
Lilia azjatycka Brindisi

80-90 cm VI-VII

 14-221 / 1 op. / 1 szt. / 9,10 zł 
Lilia azjatycka Forever Susan

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 5,60 zł
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80-100 cm VI-VII

 14-249 / 1 op. / 1 szt. / 5,60 zł / 5,00 zł 
Lilia azjatycka Bright Diamond

90 cm VII-VIII

 14-025 / 1 op. / 1 szt. / 7,70 zł 
Lilia orientalna Tiber

90-100 cm VII-VIII

 14-170 / 1 op. / 1 szt. / 6,80 zł 
Lilia orientalna Burlesca

80-90 cm VI-VII

 14-128 / 1 op. / 1 szt. / 9,70 zł 
Lilia azjatycka Netty's Pride

80-90 cm VI-VII

 14-012 / 1 op. / 1 szt. / 7,30 zł 
Lilia azjatycka Landini

90 cm VI-VII

 14-304 / 1 op. / 1 szt. / 12,30 zł 
Lilia azjatycka pełna Bald Eagle 14-305 / 1 op. / 1 szt. / 10,80 zł 

Lilia azjatycka Viva la Vida

90 cm VI-VII

70-100 cm VI-VII

 14-223 / 1 op. / 1 szt. / 14,30 zł 
Lilia azjatycka Apricot Fudge

100 cm VI-VII

 14-302 / 1 op. / 1 szt. / 5,60 zł 
Lilia azjatycka Dynamix 

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 5,60 zł
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120-160 cm VII-VIII

 14-255 / 1 op. / 1 szt. / 6,90 zł / 6,20 zł 
Lilia drzewiasta Corcovado

120-150 cm VII-VIII

 14-309 / 1 op. / 1 szt. / 6,90 zł 
Lilia drzewiasta El Capitan

120-150 cm VII-VIII

 14-306 / 1 op. / 1 szt. / 6,90 zł 
Lilia drzewiasta Belcastro

Lilie drzewiaste. Imponujące, pię-
kne i olbrzymie lilie zdobią ogród 
bardzo dużymi, mocno pachną-
cymi kwiatami. Zakwitają już w 
pierwszym roku uprawy. Maksy-
malny wzrost osiągają po trzech 
latach. Można je uprawiać przez 
kilka lat w tym samym miejscu, póź-
niej wymagają przesadzenia na 
nowe stanowisko. Są mrozoodpor-
ne, jedynie w mroźne zimy należy 
okryć zagony z cebulami torfem lub  
igliwiem.

180-200 cm VII-VIII

 14-136 / 1 op. / 1 szt. / 6,90 zł 
Lilia drzewiasta Honeymoon

120-150 cm VII-VIII

 14-310 / 1 op. / 1 szt. / 6,90 zł 
Lilia drzewiasta Empoli

120-160 cm VII-VIII

 14-284 / 1 op. / 1 szt. / 5,50 zł 
Lilia drzewiasta Resolute

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,90 zł
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 14-311 / 1 op. / 1 szt. / 6,90 zł 
Lilia drzewiasta Sensi

130-150 cm VII-VIII

 14-226 / 1 op. / 1 szt. / 6,20 zł 
Lilia drzewiasta Purple Lady

130-160 cm VII-VIII

 14-308 / 1 op. / 1 szt. / 6,90 zł 
Lilia drzewiasta Montego Bay

140-160 cm VII-VIII

 14-139 / 1 op. / 1 szt. / 6,90 zł / 6,20 zł 
Lilia drzewiasta On Stage

150-200 cm VII-VIII

 14-142 / 1 op. / 1 szt. / 6,90 zł 
Lilia drzewiasta Pretty Woman

120-150 cm VII-VIII

 14-307 / 1 op. / 1 szt. / 6,90 zł 
Lilia drzewiasta Pontiac

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,90 zł
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 12-241 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Mr. Sandman

 12-221 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł / 6,70 zł 
Mieczyk Michelle

 12-244 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Golden Sunrise

 12-228 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Mombasa

 12-088 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Mon Amour

 12-217 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Kingston Ruffle

 12-172 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Sunshine

 12-229 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk First Blood

 12-240 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Tarantella

 12-048 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Oscar

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.

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 7,50 zł
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Mieczyki to przede wszystkim elegan-
ckie i dostojne kwiaty cięte, które nada-
ją się do tworzenia bukietów na każdą 
okazję. Można z nich tworzyć także 
piękne kompozycje na rabatach. Naj-
ładniej 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

 12-223 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł / 6,70 zł 
Mieczyk Triton

 12-245 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Violet King

 12-243 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Candy Bar

 12-200 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Pisa

 12-171 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Bangladesh

 12-001 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Velvet Eyes  12-113 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 

Mieczyk Dynamite

 12-207 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Black Star

 12-242 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Eres Tu

 12-077 / 1 op. / 6 szt. / 7,50 zł 
Mieczyk Green Star

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 7,50 zł
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 10-198 / 1 op. / 1 szt. / 11,20 zł 
Dalia pomponowa Franz Kafka

80 cm VII-X

 10-159 / 1 op. / 1 szt. / 9,40 zł 
Dalia dekoracyjna Kelvin Floodlight

90-100 cm VII-X

 10-169 / 1 op. / 1 szt. / 12,50 zł 
Dalia kaktusowa Friquolet

120 cm VII-X

 10-312 / 1 op. / 1 szt. / 9,40 zł / 8,40 zł 
Dalia dekoracyjna Arnhem

50 cm VII-X

 10-242 / 1 op. / 1 szt. / 12,90 zł 
Dalia kaktusowa Elga

110 cm VII-X

 10-282 / 1 op. / 1 szt. / 14,50 zł 
Dalia dekoracyjna Cambridge

65 cm VII-X

 10-270 / 1 op. / 1 szt. / 13,20 zł 
Dalia kołnierzykowa Hartenaas

55 cm VII-X

 10-439 / 1 op. / 1 szt. / 15,80 zł 
Dalia dekoracyjna Melody Harmony®

50 cm VII-X

 10-441 / 1 op. / 1 szt. / 14,20 zł 
Dalia dekoracyjna Rifka

90 cm VII-X

 10-232 / 1 op. / 1 szt. / 13,60 zł 
Dalia kaktusowa Berger's Record

100 cm VII-X

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 9,40 zł
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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.

 10-247 / 1 op. / 1 szt. / 9,40 zł 
Dalia dekoracyjna Mystery Day

80-100 cm VII-X

 10-246 / 1 op. / 1 szt. / 9,40 zł 
Dalia dekoracyjna Arabian Night 

100 cm VII-X

 10-286 / 1 op. / 1 szt. / 13,60 zł 
Dalia kaktusowa Orange Pigmy

50 cm VII-X

 10-419 / 1 op. / 1 szt. / 9,40 zł / 8,40 zł 
Dalia dekoracyjna Sisa

50 cm VII-X

 10-442 / 1 op. / 1 szt. / 13,60 zł 
Dalia dekoracyjna Cloudy Sky

90 cm VII-X

 10-417 / 1 op. / 1 szt. / 9,40 zł 
Dalia dekoracyjna White Perfection

120 cm VII-X

 10-433 / 1 op. / 1 szt. / 15,40 zł 
Dalia dekoracyjna Melody Dora®

60 cm VII-X

 10-107 / 1 op. / 1 szt. / 15,40 zł 
Dalia Gallery Art Nouveau®

45 cm VII-X

 10-325 / 1 op. / 1 szt. / 12,80 zł 
Dalia dekoracyjna Musette

55 cm VII-X

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 9,40 zł
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 12-205 / 1 op. / 6 szt. / 6,90 zł 
Mieczyk Ted's Trump

100 cm VII-VIII
 14-314 / 1 op. / 1 szt. / 3,80 zł 

Lilia azjatycka Palena

90-100 cm VI-VII
 10-120 / 1 op. / 1 szt. / 7,90 zł 

Dalia kaktusowa Park Princess

60 cm VII-X

 10-253 / 1 op. / 1 szt. / 7,90 zł 
Dalia kaktusowa My Love

120 cm VII-X

 12-197 / 1 op. / 6 szt. / 6,90 zł 
Mieczyk Vedetta

100 cm VII-VIII

 25-027 / 1 op. / 10 szt. / 5,20 zł 
Sparaksis, Cygański kwiat

25-30 cm VII-VIII

 25-056 / 1 op. / 10 szt. / 14,50 zł 
Krokosmia Emily McKenzie

60-80 cm VII-IX

 11-018 / 1 op. / 1 szt. / 6,50 zł 
Liliowiec Frans Hals

40-60 cm VII-VIII  11-013 / 1 op. / 1 szt. / 7,30 zł 
Liliowiec Bonanza

60 cm VII-VIII

(Dahlia). Najpopularniejsza i najładniejsza, biała dalia kaktusowa. 

(Dahlia). Zachwyca przepięknymi kwiatami. Zdobi ogród do jesieni.

(Gladiolus). Niezawodny w uprawie, jeden z bardziej eleganckich 
mieczyków o ślicznych, miseczkowatych kwiatach.

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

(Gladiolus). Ma wielu miłośników dzięki urzekającym, bardzo dużym 
kwiatom i niewielkim wymaganiom.

(Hemerocallis). Zachwyca ilością kwiatów, w sezonie wytwarza ich 
350. Jest długowieczny, łatwy w uprawie, bardzo dekoracyjny.

(Crocosmia). Zdobi ogród do jesieni. Doskonały kwiat cięty, przez 
2 tygodnie utrzymuje świeżość w wazonie.

(Lilium). Na jednym pędzie zakwita do 5 kwiatów o średnicy 18-25 cm.

(Hemerocallis). Lubiana, dwubarwna odmiana w ciepłych kolorach. 
Jest długowieczna, prosta i niezawodna w uprawie.

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,90 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 7,90 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 3,80 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 5,20 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 7,90 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 14,50 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,50 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,90 zł najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 7,30 zł
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Kupując za kwotę 30 zł z pozostałej części Katalogu Wiosna 2023 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. 

KIERMASZ WIOSENNY - ROŚLINY W ATRAKCYJNYCH CENACH

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

 50-839 / 1 roślina / 11,70 zł 
Pokrzywiec, Kocie ogony

40 cm V-IX

30-40 cm VII-VIII

 25-179 / 1 op. / 10 szt. / 6,80 zł 
Frezja pełna różowa

30-40 cm VII-VIII

 25-180 / 1 op. / 10 szt. / 8,60 zł 
Tygrysówka mieszanka

25 cm VI-VII

 25-026 / 1 op. / 5 szt. / 6,20 zł 
Jaskier azjatycki mieszanka

 10-245 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł 
Dalia kaktusowa Purple Gem

90 cm VII-VIII

 14-175 / 1 op. / 1 szt. / 6,70 zł 
Lilia orientalna Fenice

80 cm VII-X

 10-258 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł 
Dalia dekoracyjna Duet

(Dahlia). Zachwyca przepięknymi, dwubarwnymi kwiatami. Zdobi 
ogród do późnej jesieni.

30 cm VII-VIII

 25-017 / 1 op. / 5 szt. / 2,00 zł 
Brodia Queen Fabiola

(Brodiaea). Nazywana jest hiacyntem kalifornijskim. Ładnie 
prezentuje się na rabatach, bardzo trwały kwiat cięty.

(Freesia). Efektowne, mocno pachnące kwiaty długo utrzymują 
trwałość w wazonie.

(Tigridia). Ogrodowa piękność. Na łodydze przez około 5 tygodni 
wyrasta sukcesywnie kilka nowych kwiatów.

(Ranunculus). Zakwita pięknymi, pełnymi kwiatami. Może być 
uprawiany w ogrodzie  i w doniczkach.

(Dahlia). Zachwyca wyrazistym kolorem kwiatów. Zdobi ogród 
do późnej jesieni.

(Lilium). Wyróżnia się wśród innych lilii dużymi, pięknymi, pachnącymi 
kwiatami.

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 11,70 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 2,00 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,60 zł najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,20 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,20 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,20 zł najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,70 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,80 zł

100 cm VII-X
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(Lilium). Rozjaśnia ogród jaskrawymi kwiatami. Jest łatwa w uprawie, 
doskonała na kwiat cięty.

 14-312 / 1 op. / 1 szt. / 3,90 zł 
Lilia azjatycka Lentella

80-100 cm VI-VII

90-120 cm VI-VII

 14-313 / 1 op. / 1 szt. / 4,60 zł 
Lilia azjatycka Royal Sunset

90-100 cm VI-VII

 14-315 / 1 op. / 1 szt. / 4,10 zł 
Lilia azjatycka Talisker

100 cm VII-VIII

 12-246 / 1 op. / 6 szt. / 6,90 zł 
Mieczyk Galway Girl

100 cm VII-VIII

 12-181 / 1 op. / 6 szt. / 6,90 zł 
Mieczyk Alpha

100 cm VII-VIII

 12-010 / 1 op. / 6 szt. / 6,90 zł 
Mieczyk Donatella

100 cm VII-VIII

 12-198 / 1 op. / 6 szt. / 6,90 zł 
Mieczyk Albandeira

 10-294 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł 
Dalia dekoracyjna Lucky Number

25-35 cm VI-VIII

 25-014 / 1 op. / 8 szt. / 11,40 zł 
Zawilec wieńcowy Hollandia

(Lilium). Jest wysoka, zachwyca oryginalną kolorystyką kwiatów. 
Piękna i łatwa w uprawie odmiana.

(Lilium). Kwiaty w ciepłej kolorystyce. Jest łatwa w uprawie, 
polecana początkującym ogrodnikom.

(Gladiolus). Wyróżnia się pięknym kolorem, cieszy się popularnością. 
Na kwiatostanie zakwita do 20 kwiatów.

(Gladiolus). Tworzy długie kłosy w pięknym, jasnym kolorze, 
urzeka szlachetną urodą w ogrodzie i w wazonie.

(Gladiolus). Wdzięczna, piękna odmiana o pastelowych kwiatostanach. 
Doskonały kwiat cięty, utrzymuje świeżość do 10 dni.

(Gladiolus). Dorodne, nasycone kolorem, dwubarwne kwiatostany 
wyróżniają się trwałością jako kwiaty cięte.

(Dahlia). Jest polecana na rabaty i na kwiat cięty. Zakwita olbrzymimi, 
do 20 cm średnicy kwiatami.(Anemone). Ukwieca rabaty, jest trwałym kwiatem ciętym. Ścinany 

w pąku zachowa świeżość przez 7 dni.

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 3,90 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 4,10 zł najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 4,60 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 11,40 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,90 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,20 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,90 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,90 zł najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 6,90 zł

90-110 cm VII-X
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(Dahlia). Spektakularne kwiaty w kolorze żółci i płomiennej czerwieni 
zdobią ogród do jesieni.

 10-164 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł 
Dalia dekoracyjna Procyon  10-339 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł 

Dalia dekoracyjna Color Spectacle

110 cm VII-X

 10-365 / 1 op. / 1 szt. / 8,20 zł 
Dalia kaktusowa Kennemerland

30-40 cm VI-IX

 50-814 / 1 roślina / 11,70 zł 
Skrętnik skalny

1,2-1,5 m

 50-815 / 1 roślina / 10,90 zł 
Bambus zwisający

20 cm VII-VIII

 25-032 / 1 op. / 10 szt. / 8,30 zł 
Zefirant

80 cm VII-VIII

 11-015 / 1 op. / 1 szt. / 5,40 zł 
Liliowiec Autumn Red

30-40 cm VII-VIII

 25-206 / 1 op. / 10 szt. / 5,90 zł 
Frezja pełna żółta

(Dahlia). Bardzo piękne, wyraziste kwiaty mają średnicę 15-20 cm.

(Dahlia). Najpopularniejsza i najładniejsza, żółta dalia kaktusowa.

(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.

(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.

(Zephyranthes). Cebulowa piękność polecana na skalniaki, rabaty, 
a także do pojemników na balkonach.

(Hemerocallis). Zakwita pięknymi, ciemnoczerwonymi kwiatami. 
Kwitnie obficie, jest długowieczny i niezawodny w uprawie.

(Freesia). Kłosowate, pięknie pachnące i trwałe kwiaty długo 
utrzymują świeżość w wazonie. 

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,20 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,20 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,20 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 11,70 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 10,90 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,30 zł najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 5,40 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 5,90 zł

90-120 cm VII-X

90-110 cm VII-X



(Helianthemum nummularium). Cechuje go długie i obfite kwitnienie. Tworzy dekoracyjne po-
duchy, silnie się rozrasta. Toleruje gleby ubogie, znosi suszę. Świetnie rośnie na suchych rabatach, 
murkach,  skarpach  i  skalniakach.

50-198    Posłonek rozesłany Lawrenson's Pink

50-825    Hosta Guacamole
(Hosta). Jedna z ciekawszych, dużych, rozłożys-
tych, wielkolistnych host. Jaskrawe, w kolorze 
avocado liście rozświetlają zacienione miejsca 
w ogrodzie. Atrakcją są pachnące kwiaty. Nagro-
da brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Ogrod-
niczego  za  szczególne  walory  ogrodowe.
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50-301    Dzielżan jesienny Helena Red Shades
(Helenium autumnale). Odmiana o niezwykle dłu-
gim kwitnieniu, zaczyna latem, a kończy po pier-
wszych przymrozkach. Jest miododajna, zdobi 
wysokie rabaty wyrazistymi kwiatami, które są 
trwałe po ścięciu. Pięknie komponuje się z tra-
wami.

 50-198 / 1 roślina / 8,50 zł 
Posłonek rozesłany Lawrenson's Pink

 50-825 / 1 roślina / 9,90 zł 
Hosta Guacamole

 50-696 / 1 roślina / 8,30 zł 
Dąbrówka rozłogowa Chocolate Chip

 50-301 / 1 roślina / 8,50 zł 
Dzielżan jesienny Helena Red Shades

 50-138 / 1 roślina / 8,50 zł / 7,60 zł 
Przetacznik goryczkowaty

 50-841 / 1 roślina / 8,50 zł 
Słonecznica gęsta

 50-832 / 1 roślina / 8,30 zł 
Rozchodnik kamczacki The Edge

1,2 m VII-X

10-20 cm V-VIII50 cm

(Delosperma congestum). Jedna z najpiękniej-
szych 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.

50-841    Słonecznica gęsta

(Sedum kamtschaticum). Jeden z ładniejszych roz-
chodników. 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.

50-832    Rozchodnik kamczacki The Edge

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 brązo-
wopurpurowych  liści.  Kwitnie  długo  i  obficie.

50-138    Przetacznik goryczkowaty
(Veronica gentianoides). Zdobi rabaty bylinowe 
i ogrody naturalistyczne. Rozrasta się szybko, two-
rząc gęstą darń dekoracyjnych, błyszczących 
liści. Na jednym kwiatostanie zakwita do 50 
błękitnych kwiatów, które zwabiają mnóstwo 
pszczół  i  motyli.

10 cm V-VIII20 cm

10-15 cm VI-VIII30 cm

20-50 cm VI-VII

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,50 zł

15 cm IV-VI40 cm

60 cm VII-VIII120 cm
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(Hosta). Ta unikatowa, przepiękna, poszukiwana 
przez kolekcjonerów japońska odmiana urzeka 
od pierwszego spojrzenia. Zasługuje na ekspo-
nowane miejsca, gdzie można podziwiać jej 
urok. Zachwyca zestawieniem jaskrawych liści 
i niespotykanych u host, nadzwyczajnych, peł-
nych  kwiatów.

50-826    Hosta Ki Ren Jyaku

50-753    Mak wschodni Beauty of Livermere

(Papaver orientale). Maki to bardzo lubiane i dłu-
gowieczne rośliny polecane na wysokie rabaty. 
Zakwitają bardzo efektownymi, dużymi, do 15 cm 
średnicy kwiatami, które ścinane w fazie pąka 
nadają się na kwiat cięty. Końcówki łodyg należy 
sparzyć  wrzątkiem.

50-786    Mak wschodni Checkers

50-873    Floks szydlasty McDaniel's Cushion
(Phlox subulata). Nowa odmiana, która zachwy-
ca obfitością kwitnienia. Ma duże kwiaty, tworzy 
ogromne, przepięknie ukwiecone kobierce. 
Dzięki mocnemu systemowi korzeniowemu, 
który  wiąże  podłoże  sprawdza  się  na  skarpach.

50-077    Pysznogłówka Dzika Bergamotka
(Monarda fistulosa). Piękna, łatwa w uprawie 
bylina o właściwościach leczniczych. Cała roś-
lina wytwarza bardzo przyjemny zapach. Napary 
z liści i kwiatów stosuje się do leczenia gardła, 
przeziębień, infekcji jamy ustnej oraz do aroma-
tyzowania  herbaty  i  wody.

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.

40-50 cm VI-VII70 cm

60-80 cm V-VI

10 cm IV-V45 cm

80 cm VI-IX

 50-826 / 1 roślina / 29,90 zł 
Hosta Ki Ren Jyaku

 50-355 / 1 roślina / 8,30 zł / 7,40 zł 
Kocimiętka Faassena

 50-786 / 1 roślina / 8,50 zł 
Mak wschodni Checkers

 50-753 / 1 roślina / 8,50 zł 
Mak wschodni Beauty of Livermere

 50-873 / 1 roślina / 8,50 zł 
Floks szydlasty McDaniel's Cushion  50-077 / 1 roślina / 8,30 zł 

Pysznogłówka Dzika Bergamotka

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,30 zł

30 cm V-VII, IX40 cm



50-911    Zawciąg nadmorski Abbey Deep Rose
(Armeria maritima). Zawciągi z grupy Abbey pięk-
nie prezentują się na skalniakach i w ogrodach 
żwirowych. Z trawiastych liści tworzą zwarte, 
zielone poduchy. Mogą zadarniać niewielkie 
powierzchnie. Mają małe wymagania, dobrze 
rosną na glebach suchych i jałowych, powtarzają  
kwitnienie.

50-910   Zawciąg nadmorski Abbey White
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(Tanacetum coccineum). Pięknie prezentuje się 
na wysokich rabatach. Duże, efektowne kwiaty 
polecane są do bukietów, długo zachowują 
świeżość. Po przycięciu pędów zakwita po raz 
drugi  we  wrześniu.

50-135    Przywrotnik miękki Senior

50-441    Złocień różowy

(Alchemilla mollis). Jest długowieczny i niezawod-
ny w uprawie. Pięknie prezentuje się w grupach 
na brzegach rabat, przy ścieżkach, świetnie za-
darnia miejsca półcieniste. Delikatne kwiatosta-
ny  są  efektownym  dodatkiem  do  bukietów.

50-305    Pysznogłówka czerwona

(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, stokrotkowa-
tymi  kwiatami.

(Veronica spicata). Łatwa w uprawie bylina raba-
towa, która przez całe lato zdobi ogród licznymi, 
miododajnymi i trwałymi kwiatami. Długie kłosy 
pięknie prezentują się w bukietach. Ścinanie 
kwiatów  wydłuża  kwitnienie.

(Monarda hybrida). Efektowna bylina przyciąga-
jąca wzrok kształtem i kolorem kwiatów. Rośnie 
szybko, tworzy duże kępy. W wietrzny dzień py-
sznogłówka roztacza bardzo przyjemny zapach. 
Nadaje  się  na  kwiat  cięty,  zwabia  motyle.

50-875    Oman wąskolistny

50-287    Przetacznik kłosowy niebieski

 50-875 / 1 roślina / 7,70 zł 
Oman wąskolistny  50-910 / 1 roślina / 7,70 zł 

Zawciąg nadmorski Abbey White

 50-911 / 1 roślina / 7,70 zł 
Zawciąg nadmorski Abbey Deep Rose

 50-135 / 1 roślina / 8,30 zł /  7,40 zł
Przywrotnik miękki Senior

 50-441 / 1 roślina / 8,50 zł 
Złocień różowy

30 cm VII-VIII

10-20 cm  V-VII, IX

40-50 cm VI-IX

60-70 cm VI-VIII, IX

30-40 cm VI-VIII

 50-305 / 1 roślina / 8,30 zł 
Pysznogłówka czerwona

 50-287 / 1 roślina / 8,50 zł 
Przetacznik kłosowy niebieski

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,30 zł

80-100 cm VII-IX
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(Anaphalis margaritacea). Jest wytrzymały, od-
porny na suszę i łatwy w uprawie. Z oddali przy-
pomina srebrzysty obłok, ponieważ jego liście 
pokrywa srebrny meszek. Kwiaty są trwałym 
dodatkiem do bukietów, świetnie nadają się do 
zasuszania.

50-107    Anafalis perłowy

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.

50-181    Hosta Undulata Mediovariegata
(Hosta). Toleruje miejsca słoneczne. Jest od-
mianą o bardzo dekoracyjnym ulistnieniu. Liście 
są wzniesione, błyszczące, pofalowane, lekko 
poskręcane. Białe centrum blaszki liściowej 
kontrastuje z intensywnie zielonym marginesem. 
Zakwita  fioletowymi  kwiatami.

(Heliopsis helianthoides). Tworzy mocne kępy. 
Zachwyca obfitością kwitnienia, dekoruje ogród 
przez całe lato, zwabia pszczoły i motyle. Kwiaty 
bardzo długo zachowują świeżość w wazonie. 
Usuwanie przekwitłych kwiatów przedłuża kwit-
nienie.

50-842    Szałwia omszona Blaukonigin
(Salvia nemorosa). Jest długowieczna, miodo-
dajna i niezawodna w uprawie. Pełna uroku i ko-
loru zdobi rabaty, skalniaki i donice. Posadzona 
w grupach tworzy barwne łany przyciągające po-
żyteczne owady. Wycinanie przekwitłych kwia-
tostanów  przedłuża  kwitnienie.

50-897    Słoneczniczek szorstki Summer Sun

(Heuchera micrantha). Można ją uprawiać na pierwszym planie rabat jako roślinę obwódkową. Dzięki 
efektownym, bordowym liściom zachowuje swój urok także poza okresem kwitnienia. Sprawdza się 
w  pojemnikach.  Liście  i  kwiaty  nadają  się  do  bukietów.

50-292    Żurawka drobna Palace Purple

 50-107 / 1 roślina / 8,30 zł 
Anafalis perłowy

 50-507 / 1 roślina / 8,50 zł 
Liatra kłosowa różowa

 50-181 / 1 roślina / 8,70 zł 
Hosta Undulata Mediovariegata

 50-897 / 1 roślina / 8,50 zł 
Słoneczniczek szorstki Summer Sun

 50-292 / 1 roślina / 8,50 zł 
Żurawka drobna Palace Purple

40-60 cm VII-IX

50-70 cm VII-X

40 cm VI-VII70 cm

40-50 cm VI-VII, IX

100-120 cm VI-IX

30-50 cm VI-VII

 50-842 / 1 roślina / 8,50 zł / 7,60 zł 
Szałwia omszona Blaukonigin

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,50 zł



50-373    Sasanka fioletowa
50-372    Sasanka czerwona

(Pulsatilla vulgaris). Wiosenne, doskonałe na ra-
baty i skalniaki, znane i bardzo lubiane byliny, 
które są ozdobne cały sezon. Po kwitnieniu po-
jawiają się efektowne, dekoracyjne, puszyste 
owocniki  z  nasionami.

50-789    Dziurawiec wielolistny Grandiflorum
(Hypericum polyphyllum). Bylina o zwartym, ku-
listym pokroju, która urzeka kwiatami z ozdob-
nymi, długimi pręcikami. Pięknie wygląda w gru-
pach, jest ozdobą rabat i ogrodów skalnych. 
Może być uprawiana w donicach i pojemnikach. 
Ma  długi  okres  kwitnienia.
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50-193    Ułudka wiosenna niebieska

50-342    Przegorzan niebieski

50-347    Floks szydlasty Alba
(Phlox subulata). Zachwyca obfitością kwitnienia. 
Ma zimozielone liście, tworzy ogromne, prze-
pięknie ukwiecone, śnieżnobiałe kobierce. Silnie 
się rozrasta, efektownie przewiesza się na mur-
kach,  zdobi  ogrody  skalne.

(Omphalodes verna). Cieniolubna bylina ozdobna 
z urokliwych, podobnych do niezapominajek 
kwiatów. Ma długi czas kwitnienia, wiosną przy-
pomina kwiatowy dywan. Tworzy rozłogi, dos-
konale zazieleniania duże powierzchnie pod  
drzewami. 

(Echinops ritro). Bylina do zadań specjalnych. 
Jest wyjątkowo odporna na susze, sprawdza się 
w miejscach mocno nasłonecznionych. Ozdobą 
są niebieskie, miododajne kwiaty zebrane w ku-
liste koszyczki, które można ścinać do bukietów  
i  zasuszać.

(Astilbe simplicifolia). Niezwykle atrakcyjna, ob-
ficie kwitnąca odmiana, która zdobyła nagrodę 
brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Ogrod-
niczego. Wyróżnia ją zwarty pokrój oraz brązo-
wo-zielone, błyszczące liście, które kontrastują 
z  delikatnymi  kwiatami.

50-162    Tawułka pojedynczolistna Sprite

 50-373 / 1 roślina / 8,50 zł 
Sasanka fioletowa

 50-372 / 1 roślina / 8,50 zł 
Sasanka czerwona

 50-162 / 1 roślina / 8,30 zł 
Tawułka pojedynczolistna Sprite

 50-342 / 1 roślina / 8,50 zł 
Przegorzan niebieski

 50-193 / 1 roślina / 8,30 zł 
Ułudka wiosenna niebieska

 50-347 / 1 roślina / 8,30 zł 
Floks szydlasty Alba

15-25 cm IV-V

25-30 cm VI-IX

20-30 cm VII-VIII

1-1,5 m VII-IX

15-20 cm III-V

10 cm IV-V40 cm

 50-789 / 1 roślina / 7,70 zł / 6,90 zł 
Dziurawiec wielolistny Grandiflorum

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 7,70 zł
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50-364    Żagwin ogrodowy Cascade Red
50-774    Żagwin ogrodowy Cascade Purple

(Aubrieta deltoidea). Tworzą gęste kobierce, które 
wiosną pokrywają się ogromną ilością drobnych 
kwiatów w intensywnej barwie. Cenne rośliny 
skalne tworzące efektowne dywany, na podwyż-
szeniu rozrastają się w zwisające, kaskadowe 
poduchy.

50-830    Lawenda wąskolistna Hidcote Blue Strain
(Lavandula angustifolia). Jedna z piękniejszych odmian wyróżniająca się 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.

50-895    Rożnik przerośnięty

50-796    Ożanka właściwa
(Teucrium chamaedrys). Jest wyjątkowo odpor-
na, może zastąpić lawendę na glebach jałowych 
i suchych. Doskonała roślina obwódkowa, okry-
wowa, zdobi ogrody skalne i ziołowe. Ma zimo-
zielone liście, kwitnie długo i obficie. Jest rośliną 
leczniczą  i  miododajną.

(Silphium perfoliatum). Jest olbrzymi, imponujący, 
bardzo pożyteczny. Kwitnie długo, wybitnie 
miododajne kwiaty zwabiają pszczoły i owady 
zapylające. Woda zbierająca się w nasadach liści 
jest wodopojem dla ptaków, a nasiona przysma-
kiem dla sikorek. Świetnie maskuje nieatrakcyjne 
miejsca. Produkuje dużo energetycznej bio-
masy.

50-237    Trojeść bulwiasta  
(Asclepias tuberosa). Jest ceniona za wyrazistą 
barwę i długie kwitnienie. Miododajne kwiaty 
zdobią letnie rabaty, są też trwałym kwiatem 
ciętym. Lubi miejsca silnie nasłonecznione. Je-
sienią wytwarza ozdobne owoce wypełnione 
srebrzystym  puchem.

 50-895 / 1 roślina / 8,50 zł / 7,60 zł 
Rożnik przerośnięty

 50-830 / 1 roślina / 7,70 zł 
Lawenda wąskolistna Hidcote Blue Strain

 50-364 / 1 roślina / 8,50 zł 
Żagwin ogrodowy Cascade Red

 50-774 / 1 roślina / 8,50 zł 
Żagwin ogrodowy Cascade Purple

 50-796 / 1 roślina / 8,50 zł 
Ożanka właściwa

 50-237 / 1 roślina / 8,50 zł 
Trojeść bulwiasta

30-45 cm VI-VIII

10-15 cm IV-VI40 cm

15-30 cm VII-IX40 cm

40-70 cm VI-VIII

1,5-2,5 m VII-X

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,50 zł



(Campanula carpatica). Dzwonki karpackie są cenione za obfitość kwitnienia i niewielkie wyma-
gania. Dobrze rosną na murkach i w szczelinach między kamieniami. Po kwitnieniu należy przyciąć 
pędy.  W  ciągu  2  tygodni  zakwitną  ponownie.

50-232    Dzwonek karpacki biały                                 50-233    Dzwonek karpacki niebieski

50-204    Odętka wirginijska różowa

50-247    Trytoma Royal Castle
(Kniphofia uvaria). Wyjątkowo oryginalna i piękna 
bylina, nazywana płonącą pochodnią polecana 
jest na rabaty, do nasadzeń grupami i poje-
dynczo. Pęd kwiatowy zakończony jest długim 
kwiatostanem. Kwiaty są bardzo trwałe w bu-
kietach.

(Physostegia virginiana). Jest rośliną łatwą w upra-
wie i ekspansywną. Należy zapewnić jej dużo 
miejsca w ogrodzie. Kwitnie długo i obficie. Ścięte 
kwiaty ponad tydzień zachowują walory deko-
racyjne  w  wazonie.
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50-872    Floks szydlasty G.F. Wilson

(Eryngium planum). Dzięki wyjątkowej wytrzy-
małości na suszę sprawdza się w miejscach sło-
necznych i piaszczystych, gdzie inne rośliny nie 
chcą rosnąć. Zdobi rabaty i ogrody naturalisty-
czne. Kwiatostany są pięknym dodatkiem do 
świeżych  i  zasuszonych  kompozycji.

50-843    Hylomekon japoński

50-325    Mikołajek płaskolistny

(Hylomecon japonica). Ciekawostka dla kolekcjo-
nerów rzadkich roślin. Świetnie rośnie w miejscach 
zacienionych pod koronami drzew i na rabatach. 
Rozrasta się przez rozłogi. Zakwita uroczymi, 
dużymi kwiatami, tworzy poduchy postrzępio-
nych  liści.

(Phlox subulata). Odmiana o bardzo intensywnym 
wzroście. W szybkim czasie tworzy poduchy zimo-
zielonych liści, na mniejszych powierzchniach 
może zastąpić trawnik. Wiosną obsypuje się set-
kami  kwiatów.  Zdobi  ogrody  skalne  i  skarpy.

 50-232 / 1 roślina / 8,50 zł 
Dzwonek karpacki biały

 50-233 / 1 roślina / 8,50 zł 
Dzwonek karpacki niebieski

 50-204 / 1 roślina / 8,50 zł 
Odętka wirginijska różowa

 50-843 / 1 roślina / 9,60 zł 
Hylomekon japoński

 50-247 / 1 roślina / 8,50 zł 
Trytoma Royal Castle

 50-325 / 1 roślina / 8,50 zł 
Mikołajek płaskolistny

 50-872 / 1 roślina / 8,30 zł 
Floks szydlasty G.F. Wilson

15-20 cm VI-VIII

60-80 cm VII- IX

20-30 cm IV-V

80 cm VI-IX

40-90 cm VI-IX

10 cm IV-V40 cm
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50-286    Przetacznik kłosowy Rosa Zwerg
(Veronica spicata). Zachwyca miododajnymi kwia-
tami przez ponad 2 miesiące. Na słonecznych 
rabatach szybko się rozrasta. Sprawdza się jako 
roślina skalna, zdobi brzegi ścieżek i chodników, 
gdzie  tworzy  różowy  dywan  kwiatów.

50-229    Dzwonek Poszarskiego
(Campanula poscharskyana). Jest piękną, obficie 
kwitnącą rośliną okrywową. Wytwarza długie,  
płożące pędy, wymaga dużo miejsca. Jest dos-
konałą propozycją na skarpy i do ogrodów skal-
nych. Atrakcyjnie wygląda przewieszając się na 
murkach.

(Convallaria majalis). Ze względu na piękne, 
dzwonkowate, cudownie pachnące kwiaty jest 
chętnie sadzona w ogrodach. Sprawdza się w 
miejscach pod drzewami i wysokimi krzewami.  
Silnie  się  rozrasta,  jest  łatwa  w  uprawie.

50-088    Konwalia majowa

50-213    Rudbekia błyskotliwa Goldsturm
(Rudbeckia fulgida). Należy do najpiękniejszych bylin raba-
towych. Jest łatwa w uprawie, miododajna, kwitnie do 
przymrozków. Złociste kwiaty rozświetlają nawet najmniej-
szy  ogródek.  Długo  zachowują  świeżość  w  wazonie.

50-184    Hosta Sum and Substance
(Hosta). Tworzy bardzo okazałe kępy z olbrzymimi liśćmi, które osiągają 45 cm długości i 35 cm 
szerokości. W miejscach cienistych są seledynowe, w słonecznych mają odcień żółty. Docelowe 
rozmiary  osiąga  po  3-4  latach  uprawy.  Zakwita  fioletowymi  kwiatami.

(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.

50-690    Fuksja magellańska

 50-184 / 1 roślina / 17,40 zł 
Hosta Sum and Substance

 50-229 / 1 roślina / 8,50 zł 
Dzwonek Poszarskiego

 50-690 / 1 roślina / 12,90 zł 
Fuksja magellańska

 50-213 / 1 roślina / 8,30 zł 
Rudbekia błyskotliwa Goldsturm

 50-088 / 1 roślina / 8,30 zł / 7,40 zł 
Konwalia majowa

 50-286 / 1 roślina / 8,50 zł 
Przetacznik kłosowy Rosa Zwerg

100-120 cm VII-VIII120 cm

90-120 cm VI-X

60-70 cm VII-IX

15-30 cm VI-VIII

15 cm VI-VIII60 cm

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,30 zł

20 cm V50 cm



50-085    Żeleźniak Russela
(Phlomis russeliana). Ze względu na upodobanie 
do słońca polecany jest do suchych miejsc w 
ogrodzie, gdzie kwitnie przez całe lato. Po kwit-
nieniu tworzy oryginalne owocostany, które de-
korują ogród aż do zimy. Nadaje się do zasu-
szania.

50-909    Macierzanka cytrynowa Silver Queen
(Thymus citriodorus). Wyróżnia się dwubarwnymi 
liśćmi oraz tymiankowo-cytrynowym zapa-
chem. Jest niezastąpiona na miejsca suche. Lubi 
jałowe gleby na skalniakach. Szybko się rozrasta, 
tworzy  poduchy,  zakwita  różowymi  kwiatami.

(Platycodon grandiflorus). Bylina posiadająca nie-
biesko-zielone liście. Zdobią ją piękne, dzwonko-
wate kwiaty i oryginalne pąki kwiatowe, przy-
pominające baloniki. Wspaniała roślina na ra-
baty  i  na  kwiat  cięty.

50-316    Pełnik europejski

50-366    Rozwar wielkokwiatowy niebieski

(Trollius europaeus). Jest ozdobą rabat, świetnie 
rośnie w pobliżu oczek wodnych. Jego zaletą są 
małe wymagania i uniwersalne zastosowanie. 
Kwiaty  są  bardzo  trwałe,  idealne  na  kwiat  cięty.

50-020    Krwawnica pospolita Red Hybrid
(Lythrum salicaria). Piękna bylina o strzelistym 
pokroju. Jej atutem są kwiatostany będące moc-
nym akcentem kolorystycznym letniego ogrodu, 
które delikatnym zapachem przyciągają mo-
tyle. Wymaga gleb wilgotnych, dobrze rośnie 
w  pobliżu  wody  i  na  rabatach.
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50-505    Jeżówka biała, Echinacea
50-224    Jeżówka purpurowa, Echinacea

(Echinacea purpurea). Zakwitają mnóstwem 
kwiatów, które przyciągają motyle. Trwałe 
kwiaty są doskonałe do bukietów, długo utrzy-
mują dekoracyjny wygląd. Jeżówki są znanymi 
roślinami leczniczymi. W formie naparów wzma-
cniają  odporność  i  zwalczają  grypę.

 50-366 / 1 roślina / 8,30 zł / 7,40 zł 
Rozwar wielkokwiatowy niebieski

 50-316 / 1 roślina / 8,30 zł 
Pełnik europejski

 50-020 / 1 roślina / 8,50 zł 
Krwawnica pospolita Red Hybrid

 50-224 / 1 roślina / 8,50 zł 
Jeżówka purpurowa, Echinacea

 50-505 / 1 roślina / 8,50 zł 
Jeżówka biała, Echinacea

 50-909 / 1 roślina / 8,50 zł 
Macierzanka cytrynowa Silver Queen

 50-085 / 1 roślina / 9,60 zł 
Żeleźniak Russela

50 cm VI-VIII

60 cm V-VII

80-90 cm VII-IX

20-25 cm VII-VIII

80-100 cm VI-IX

80-100 cm VI-VIII

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,30 zł
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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.

(Hosta). Unikatowa odmiana. Biały kolor liści utrzymuje się 
przez kilka tygodni wiosną. Z czasem liście stają się zie-
lone lub biało-zielone. Proces ten powtarza się co roku. 
Latem  zakwitają  lawendowe  kwiaty.

50-639    Hosta White Feather

50-096    Penstemon naparstnicowaty
                   Husker Red

50-784    Lawenda wąskolistna 
                    Hidcote Compact
(Lavandula angustifolia). Odmiana o bardzo zwar-
tym, kompaktowym pokroju. Zachwyca intensyw-
nym kolorem i silnym zapachem kwiatów, który 
zwabia motyle, a odstrasza komary i kleszcze. 
Warto posadzić ją blisko miejsc biesiadowania. 
Kwiaty  po  zasuszeniu  odstraszają  mole. 

(Dianthus deltoides). Niewielkie wymagania oraz 
bardzo długie i obfite kwitnienie sprawiają, że 
jest piękną ozdobą ogrodu skalnego, skarp i ra-
bat. Sadząc go w większych grupach uzyskamy 
efektowne,  barwne  dywany.

(Penstemon digitalis). Zdobią go mocno purpu-
rowe liście i kwiatostany zwabiające motyle. Jest 
atrakcyjny przez cały sezon, pięknie prezentuje 
się w kompozycjach kolorystycznych. Kwitnie 
bardzo  obficie.

(Hosta). Jest jedną z piękniejszych host. Wiosną 
przyciąga wzrok dużymi, sercowatymi, karbo-
wanymi, w niebieskiej tonacji, dwubarwnymi 
liśćmi. Tworzy okazałe kępy, zakwita atrakcyj-
nymi,  białymi  kwiatami.

50-640    Hosta Frances Williams

50-279    Goździk kropkowany

 50-358 / 1 roślina / 8,30 zł 
Słonecznica nubijska

5-10 cm VI-VIII

15-20 cm VI-IX

20-30 cm VII-VIII40 cm

60 cm VII-VIII80 cm

 50-279 / 1 roślina / 8,50 zł 
Goździk kropkowany

 50-639 / 1 roślina / 17,40 zł 
Hosta White Feather®

 50-784 / 1 roślina / 7,70 zł / 6,90 zł 
Lawenda wąskolistna Hidcote Compact

 50-640 / 1 roślina / 8,70 zł 
Hosta Frances Williams

 50-096 / 1 roślina / 8,30 zł 
Penstemon naparstnicowaty Husker Red

30 cm VI-VIII

70-100 cm VI-VII

®

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 7,70 zł



(Miscanthus sinensis). Jest wyjątkowo deko-
racyjny ze względu na piękne, czerwone, 
jesienne wybarwienie liści i obfite kwitnie-
nie. Miedzianoczerwone, potem białe, pu-
szyste kwiatostany zdobią ogród do wiosny. 
Tworzy  zwartą,  wyprostowaną  kępę.

(Imperata cylindrica). Unikat wśród traw 
o przepięknym wybarwieniu liści. Wiosną 
są one zielone. Latem stopniowo zmie-
niają barwę na czerwoną. Jesienią ich 
kolor jest tak intensywny, że przypomi-
nają ogniste języki. Efektownie wygląda 
w wyeksponowanych miejscach w ogro-
dzie lub w pojemnikach na tarasach i bal-
konach.

(Pennisetum alopecuroides). Niezwykle 
dekoracyjna trawa, tworząca gęste kępy 
o pięknym pokroju i zachwycające, beżowe 
z białym końcem, zwiewne kwiatostany. 
Jesienią przybierają one kolor brązu i ra-
zem z żółto-pomarańczowymi liśćmi są 
ozdobą  przez  całą  zimę.

50-902    Piórkówka japońska 
                   Autumn Magic

50-903    Miskant chiński Purpurascens

50-645    Imperata Red Baron

 50-889 / 1 roślina / 13,50 zł 
Piórkówka japońska Black Beauty

 50-902 / 1 roślina / 13,50 zł 
Piórkówka japońska Autumn Magic

 50-903 / 1 roślina / 13,50 zł 
Miskant chiński Purpurascens

 50-645 / 1 roślina / 9,60 zł 
Imperata Red Baron

 50-901 / 1 roślina / 13,50 zł 
Miskant chiński Strictus Dwarf

 50-898 / 1 roślina / 8,30 zł / 7,40 zł 
Kostrzewa sina Elijah Blue

60-90 cm VIII-IX
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(Pennisetum alopecuroides). Uroku dodaje jej 
piękny, fontannowy pokrój i przepiękne, ciemno-
brunatne, długie, puszyste kwiatostany. Je-
sienią liście żółkną, na ich tle ciemne pióropusze 
są jeszcze bardziej wyraziste. Rośnie silnie, osią-
ga  średnicę  120  cm.

50-901    Miskant chiński Strictus Dwarf
(Miscanthus sinensis). Zachwyca zwartym po-
krojem i pięknym ubarwieniem liści z wyrazi-
stymi, poprzecznymi, złocistymi prążkami. 
Jesienią zdobią go miedziane kwiatostany. Jest 
świetną propozycją do małych ogrodów i do 
pojemników.

50-898    Kostrzewa sina Elijah Blue

50-889    Piórkówka japońska Black Beauty

(Festuca glauca). Odmiana wyróżnia się intensyw-
nie niebieską barwą kęp, które nie tracą koloru 
podczas słonecznego lata. Jest mało wymaga-
jąca, im bardziej uboga gleba tym lepiej się  wy-
barwia.  Doskonale  znosi  susze.

20-30 cm VI-VII

0,8-1,2 m IX

40-50 cm VIII-IX

0,9-1,5 m VIII-IX

1 m VIII-IX

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,30 zł
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50-899    Miskant chiński Krater
(Miscanthus sinensis).Ta piękna odmiana two-
rzy regularny, kulisty pokrój. Kwitnie tak obficie, 
że czerwone kwiatostany przypominają lawę 
wylewającą się z krateru. W miarę przekwitania 
bieleją  i  przybierają  puszystą  formę.

50-762    Miskant chiński Rotfeder

50-900    Trzęślica modra Moorhexe

50-906    Kostrzewa walezyjska Glaucantha

(Molinia caerulea). Strzelista, sztywna trawa, która 
tworzy zwarte kępy z niebieskawymi liśćmi. Impo-
nująco wygląda podczas kwitnienia, długie kwia-
tostany dodają jej lekkości i elegancji. Ciekawa  
propozycja  dla  miłośników  traw.

(Festuca valesiaca). Nowa odmiana, która two-
rzy kształtne, stalowoniebieskie kępki. Jest najjaś-
niej wybarwioną kostrzewą, latem staje się po-
pielata i wyraziście kontrastuje z innymi trawami.  
Pięknie  prezentuje  się  w  grupach.

(Miscanthus sinensis). Wspaniała odmiana o bar-
dzo efektownym kwitnieniu i lekkim, zwiewnym 
pokroju. Nad okazałą kępą liści pojawiają się 
piękne, początkowo czerwone, potem srebrzyste 
kwiatostany,  które  zdobią  ogród  do  wiosny.

50-746    Proso rózgowe Shenandoah

50-904    Turzyca muskegońska
                   Aureovariegata

(Panicum virgatum). Bardzo efektowna trawa o 
strzelistym pokroju. Latem liście przebarwiają 
się od koloru czerwonego do bordowego. Kwiato-
stan jest lekki, zwiewny, delikatny, piękny jako 
dodatek  do  bukietów.  Zdobi  ogród  jesienią  i  zimą. 

(Carex muskingumensis). Mało znana trawa okry-
wowa. Tworzy zwarte kępy z żółto-zielonymi 
liśćmi, które przypominają małe palemki. Pięk-
nie prezentuje się w ogrodzie i w pojemnikach, 
jest doskonała do umacniania brzegów oczek 
wodnych.

 50-762 / 1 roślina / 13,50 zł 
Miskant chiński Rotfeder

 50-904 / 1 roślina / 9,60 zł / 8,60 zł 
Turzyca muskegońska Aureovariegata

 50-746 / 1 roślina / 13,50 zł 
Proso rózgowe Shenandoah

 50-900 / 1 roślina / 13,50 zł 
Trzęślica modra Moorhexe

1,4-1,6 m IX-X

20-30 cm V-VI

1,2-1,4 m VIII-IX

60-90 cm VII-VIII

 50-906 / 1 roślina / 8,50 zł 
Kostrzewa walezyjska Glaucantha

 50-899 / 1 roślina / 13,50 zł 
Miskant chiński Krater

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 9,60 zł

70-90 cm VI-IX

30-70 cm VII-IX



50-730    Rozmaryn mrozoodporny Hill Hardy
(Rosmarinus). Odmiana zimująca w gruncie. Wy-
maga miejsc zacisznych, osłoniętych i sło-
necznych, znosi mrozy do -20°C. Jest przyprawą 
do potraw mięsnych, sosów i warzyw. Łagodzi 
bóle reumatyczne, bóle głowy, migrenę. Pod-
nosi  niskie  ciśnienie  krwi.

34 | www.florexpol.eu

(Mentha suaveolens). Jest bardzo dekoracyjna, 
tworzy pachnący, dwubarwny dywan, pięknie 
wygląda w wiszących koszach. Aromatyczne liś-
cie dodaje się do deserów i napojów. Ma działa-
nie uspokajające, pomaga w bezsenności, migre-
nach,  nerwobólach,  łagodzi  ból  gardła.

50-664    Mięta wonna Variegata

50-80 cm

(Mentha suaveolens). Wyróżnia się połączeniem 
zapachu mięty z aromatem truskawek. Jest ide-
alnym dodatkiem do deserów, herbaty, wody, 
mięs i sałatek. Ze względu na łagodny i lekko 
słodkawy smak jest uwielbiana przez dzieci. Działa 
przeciwbakteryjnie  i  uspokajająco.

50-907    Cząber ogrodowy

50-767    Mięta truskawkowa

(Satureja hortensis). Aromatyczne liście znako-
micie komponują się ze smakiem dań mięsnych 
i warzywnych. Nadają wyborny aromat kiszonym 
ogórkom. Mają działanie lecznicze, wspomagają 
trawienie ciężkostrawnych, powodujących 
wzdęcia  potraw  z  fasoli,  bobu  lub  kapusty.

(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.

50-651    Mięta indiańska

(Lippia citriodora). Roślina o bardzo mocnym, 
cytrynowym aromacie. Wzmacnia układ nerwo-
wy, daje poczucie odprężenia poprzez redukcję  
stresu. Liście używane są do sałatek, napojów, 
drinków,  dżemów,  deserów  i  lodów.

50-662    Werbena cytrynowa

 50-664 / 1 roślina / 8,30 zł / 7,40 zł 
Mięta wonna Variegata

 50-730 / 1 roślina / 11,10 zł 
Rozmaryn mrozoodporny Hill Hardy

 50-651 / 1 roślina / 9,60 zł 
Mięta indiańska

 50-767 / 1 roślina / 8,30 zł 
Mięta truskawkowa

 50-662 / 1 roślina / 11,50 zł 
Werbena cytrynowa

 50-907 / 1 roślina / 11,10 zł 
Cząber ogrodowy

30-40 cm VI-IX

1-1,5 m

30-40 cm VII-VIII

30-50 cm VI-VIII

50-80 cm

nowość
w katalogu

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,30 zł
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(Santolina viridis). Roślina wieloletnia, której drob-
ne listki smakują i pachną jak marynowane oliwki. 
Warto dodawać je do potraw kuchni włoskiej, 
sałatek, pomidorów, pesto, mięsa i ryb. Ziele oliw-
ne pobudza apetyt, ułatwia trawienie, działa  prze-
ciwzapalnie,  wspomaga  pracę  serca.

50-908    Ziele oliwne

50-677    Komarzyca
(Plectranthus coleoides). Roślina odstraszająca 
komary, polecana do kompozycji balkonowych. 
Tworzy długie pędy i dwubarwne liście wydzie-
lające wyraźny zapach kamfory, którego komary 
nie znoszą. Wystarczy kilka sztuk, a żaden komar 
nie przedostanie się na balkon lub taras. Napar 
z  liści  leczy  zatoki  i  katar.

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 drin-
ków i wody. Mięta działa uspokajająco, pomaga 
w  leczeniu  bezsenności,  ułatwia  trawienie. 

50-905    Szczypiorek

50-654    Oregano Aurea

(Thymus species). Drobne listki mają silny, limon-
kowy zapach i korzenny smak. Tymianek ułatwia 
trawienie tłustych potraw, dlatego dodawany 
jest do mięs, wędlin, pasztetów, bigosu. Usuwa 
zapach ryb. Wzmaga apetyt, poprawia trawienie 
i  zapobiega  wzdęciom.

(Origanum vulgare). W ogrodzie zachwyca jas-
krawym kolorem i zapachem. Świeże i suszone 
liście są wyśmienitą przyprawą do wędlin, sała-
tek, ryb, zup, pizzy i spaghetti. Ma działanie ułat-
wiające trawienie, bezpiecznie i naturalnie obniża 
poziom  cukru  we  krwi.

(Allium schoenoprasum). Bardzo popularna rośli-
na przyprawowa spożywana w stanie świeżym. 
Szczypiorek jest łatwy w uprawie, w sam raz dla 
początkującego ogrodnika. Ułatwia trawienie, 
obniża ciśnienie i wzmaga apetyt. Może być sa-
dzony  na  rabatach  i  w  pojemnikach.

50-737    Tymianek limonkowy

1-1,5 m

50-60 cm VI-VIII

 50-739 / 1 roślina / 8,30 zł 
Mięta limonkowa

 50-908 / 1 roślina / 12,50 zł 
Ziele oliwne

 50-905 / 1 roślina / 9,60 zł 
Szczypiorek

 50-677 / 1 roślina / 10,10 zł 
Komarzyca

 50-737 / 1 roślina / 8,50 zł 
Tymianek limonkowy

 50-654 / 1 roślina / 8,50 zł / 7,60 zł 
Oregano Aurea

20-30 cm VII- VIII

15-20 cm V-VI

30 cm VII

20-30 cm V-VIII

nowość
w katalogu

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,50 zł



30-144    Róża rabatowa Kimono 

Krzew o szerokim pokroju, kwitnie długo i bar-
dzo 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.

30-043    Róża rabatowa Nina Weibull 

Niezwykła odmiana. Tworzy kwiaty angielskiego 
typu, łososioworóżowe, przyjemnie pachnące, 
które są trwałe w wazonie. Krzew zdrowy, 
kwitnie  bardzo  bujnie. 

Delikatnie pachnące, śmietankowobiałe, szlachet-
nie zbudowane kwiaty są zebrane w kwiatostany 
rozwijające się wzdłuż pędów ubiegłorocznych 
i starszych. Krzew kwitnie obficie i powtarza 
kwitnienie.

30-181    Róża pnąca Orange Climbing 

30-031    Róża pnąca Climbing Schneewitchen

Jedna z piękniejszych odmian pnących. Kwiaty 
w soczyście pomarańczowej barwie zebrane są 
w piękne kiście. Krzew rośnie silnie i wymaga 
solidnych podpór. Jest odporny na choroby i do-
brze  zimuje.

30-130    Róża wielkokwiatowa Papageno 

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

Odmiana o oryginalnych, ciemnoczerwonych 
płatkach w białe paski. Kwiaty duże, półpełne, 
lekko pachnące. Zwarty krzew o silnym wzro-
ście,  dobrze  zimuje  pod  kopczykiem  z  ziemi.
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 30-136 / 1 roślina / 35,00 zł 
Róża rabatowa Ascot

 30-144  / 1 roślina / 23,10 zł / 20,80 zł 
Róża rabatowa Kimono

 30-130 / 1 roślina / 26,40 zł 
Róża wielkokwiatowa Papageno

 30-181 / 1 roślina / 23,10 zł 
Róża pnąca Orange Climbing

 30-131 / 1 roślina / 26,40  zł 
Róża wielkokwiatowa Hommage a Barbara

 30-031 / 1 roślina / 32,10 zł 
Róża pnąca Climbing Schneewitchen

 30-043 / 1 roślina / 26,80 zł 
Róża rabatowa Nina Weibull

30-136    Róża rabatowa Ascot 
Purpurowa barwa podkreśla kulisty kształt szczel-
nie wypełnionych kwiatów, które długo zacho-
wują nienaganną formę. Zapach jest delikatny 
i przyjemny. Bardzo efektowna róża na kwiat  
cięty.

60-80 cm VI-X

1 m VI-X

50-60 cm VI-X

0,6-1 m VI-X

1 m VI-X

2,5-4 m VI-X1,5 m

3-4 m VI-X1,5 m

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 23,10 zł
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Zakwita mnóstwem pełnych, 7-8 cm kwiatów w 
kremowomorelowym kolorze, które są odporne 
na złe warunki atmosferyczne i delikatnie pa-
chną. Licencjonowana odmiana o wyjątkowej 
odporności na choroby, potwierdzonej niemiec-
kim  certyfikatem  ADR.

30-206    Róża rabatowa Sweet Honey

30-156    Róża wielkokwiatowa Desse
Pięknie wybarwiona odmiana o intensywnie pa-
chnących kwiatach. Idealna na kwiat cięty. Pędy 
grube, proste, z małą ilością kolców. Róża warta 
posadzenia ze względu na oryginalne wybar-
wienie  płatków  i  intensywny  zapach.

30-051    Róża okrywowa The Fairy
Najpopularniejsza róża okrywowa na świecie. 
Jest odporna, łatwa w uprawie, polecana na raba-
ty i do uprawy w pojemnikach. Rozłożysty krzew 
tworzy wspaniałe, kwitnące aż do przymrozków 
duże  bukiety  różowych  kwiatów.

Piękna, niespotykana, fioletowa róża, idealna na 
kwiat cięty. Kwiaty duże, 13-15 cm, silnie pa-
chnące. Odporny na mróz i choroby liści krzew, 
kwitnie  do  późnej  jesieni.

30-162    Róża wielkokwiatowa Lila Wunder

30-069    Róża wielkokwiatowa Rose Gaujard
Kształtne, pękate pąki rozwijają się w ładnie 
zbudowane, duże, 12 cm, pachnące kwiaty, wew-
nątrz ciemnoróżowe, a na zewnątrz srebrzysto-
różowe. Krzewy powtarzają kwitnienie, dobrze 
zimują  pod  kopczykiem  z  ziemi.

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.

30-000    Róża pnąca Indigoletta

 30-051 / 1 roślina / 23,10 zł / 20,80 zł 
Róża okrywowa The Fairy  30-206 / 1 roślina / 37,00 zł 

Róża rabatowa Sweet Honey®

 30-069 / 1 roślina / 26,80 zł 
Róża wielkokwiatowa Rose Gaujard

 30-000 / 1 roślina / 23,10 zł 
Róża pnąca Indigoletta

 30-156 / 1 roślina / 23,10 zł 
Róża wielkokwiatowa Desse

 30-162 / 1 roślina / 23,10 zł 
Róża wielkokwiatowa Lila Wunder

60-80 cm VI-X

50 cm VI-X

60-70 cm VI-X

80 cm VI-X

2,5-3 m VI-VIII1,5 m

0,8-1 m VI-X

®najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 23,10 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 de-
likatny  zapach.  Łatwa  w  uprawie.

30-205    Róża wielkokwiatowa Parole

Łatwa w uprawie, bardzo wytrzymała, obficie 
i długo kwitnąca odmiana. Dobrze rośnie także 
w półcieniu. Duże, półpełne, jaskrawożółte 
kwiaty są szlachetnie zbudowane, nadają się na 
kwiat  cięty  i  mają  mocny,  owocowy  zapach.

30-141    Róża rabatowa New Imagine

Licencjonowana odmiana wielokrotnie nagradza-
na na międzynarodowych wystawach. Ogro-
mne, 14-16 cm, bardzo pełne kwiaty w inten-
sywnym kolorze roztaczają mocny, elegancki, 
różany zapach. Krzew rośnie zdrowo i powtarza 
kwitnienie.

Pełna uroku, przykuwająca wzrok odmiana. 
Kwiaty półpełne o niezwykłym zabarwieniu, 
zebrane w bukiety, mocno pachnące. Na pas-
kowanych płatkach widać mieszaninę kolorów:  
kremowobiałego, czerwonego i burgunda. Kwit-
nie  cały  sezon.

30-075    Róża rabatowa Arthur Bell

30-030    Róża pnąca Sympathie
Bardzo ceniona odmiana. Kwitnie obficie cały 
sezon. Tworzy szlachetnie zbudowane, delikat-
nie pachnące kwiaty w krwistoczerwonym ko-
lorze, zebrane po kilka. Jest odporna na mróz 
i  choroby.
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Zdrowa, odporna odmiana o pięknie zbudowa-
nych, dwubarwnych, dużych, do 12 cm śred-
nicy,  intensywnie  pachnących  kwiatach.

30-013    Róża wielkokwiatowa Kronenbourg

Bardzo ceniona, zdrowa, odporna na choroby 
odmiana o delikatnie pachnących kwiatach. Pą-
ki kwiatowe są niezwykle trwałe, doskonale 
nadają  się  do  bukietów.

30-191    Róża wielkokwiatowa Belle Ange

 30-174 / 1 roślina / 23,10 zł 
Róża wielkokwiatowa Cygne Noir

 30-030 / 1 roślina / 32,10 zł 
Róża pnąca Sympathie

 30-013 / 1 roślina / 23,10 zł 
Róża wielkokwiatowa Kronenbourg

 30-191 / 1 roślina / 23,10 zł 
Róża wielkokwiatowa Belle Ange

70-80 cm VI-X

1 m VI-X

90 cm VI-X

3-4 m VI-X1,5 m

1 m VI-X

0,8-1 m VI-X

®
 30-205 / 1 roślina / 37,00 zł 

Róża wielkokwiatowa Parole® 30-141 / 1 roślina / 26,40 zł 
Róża rabatowa New Imagine

 30-075 / 1 roślina / 23,10 zł / 20,80 zł 
Róża rabatowa Arthur Bell

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 23,10 zł

80 cm VI-X
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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 na-
wet w niezbyt korzystnych warunkach. Nieza-
wodna.

30-209    Róża wielkokwiatowa Annapurna
Odmiana doceniona nagrodami, polecana na 
kwiat cięty. Na długich, prostych łodygach za-
kwitają eleganckie, śnieżnobiałe, pięknie zbu-
dowane, odporne na deszcz, wyraźnie pachną-
ce kwiaty. Krzewy rosną zdrowo i powtarzają 
kwitnienie.

30-207    Róża rabatowa Schone Koblenzerin
Nieduże, w klasycznym kształcie, czerwone ze 
srebrzystobiałym spodem kwiaty są zebrane w 
kwiatostany po kilkanaście sztuk. Zdrowy i od-
porny krzew kwitnie obficie cały sezon i szeroko 
się  rozrasta.  Odmiana  z  licencją.

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.

Niski, zwarty, łatwy w uprawie krzew. Kwiaty pełne, 
ciemnoczerwone, zebrane w duże kwiatostany. 
Pędy przewieszają się pod ciężarem kwiatosta-
nów  i  szybko  pokrywają  glebę.

30-167    Róża okrywowa Fairy Dance

30-208    Róża wielkokwiatowa Burgund
Piękna, klasyczna róża o dużych, aksamitnych, 
dobrze wypełnionych, ciemnoczerwonych, 
lekko pachnących kwiatach. Mocne, zdrowe, ce-
nione za wysoką mrozoodporność krzewy 
kwitną  długo  i  obficie.

 30-207 / 1 roślina / 37,00 zł / 33,30 zł 
Róża rabatowa Schone Koblenzerin®

 30-040 / 1 roślina / 26,40 zł 
Róża rabatowa Queen Elizabeth

 30-171 / 1 roślina / 23,10 zł 
Róża pnąca Pink Cloud

 30-209 / 1 roślina / 26,80 zł 
Róża wielkokwiatowa Annapurna

 30-208 / 1 roślina / 26,80 zł 
Róża wielkokwiatowa Burgund

70 cm VI-X

1-1,3 m VI-X

2-3 m VI-X1,5 m

50 cm VI-X80 cm

80 cm VI-X

1 m VI-X

 30-167 / 1 roślina / 26,40 zł 
Róża okrywowa Fairy Dance

®
najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 37,00 zł



34-082    Kielisznik bluszczowaty Flore Pleno

(Hydrangea quercifolia). Niska, mrozoodporna  
odmiana o dużych walorach dekoracyjnych. 
Ozdobą są białe kwiatostany, a także duże, kla-
powane, przypominające kształtem dębowe, 
pięknie  przebarwiające  się  jesienią  liście.

60-723    Żarnowiec Red Lion
(Cytisus). Krzew o miotlastych, zielonych pędach. 
Wiosną przekształca się w fontannę tryskającą 
kwiatami. Dobrze rośnie na osłoniętych stanowis-
kach.  Na  zimę  należy  okryć  nasadę  krzewu.

60-616    Hortensja dębolistna Sike's Dwarf

(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.
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60-488    Bez omszony Miss Kim
(Syringa patula). Luźny krzew  o półkolistym po-
kroju, który nie tworzy odrostów korzeniowych. 
Jest łatwy w uprawie, dobrze znosi suszę. Ze-
brane w wiechy jasnofioletowe, rurkowate kwiaty 
intensywnie,  przyjemnie  pachną.

(Hydrangea macrophylla). Krzewy kwitną całe lato 
na pędach tegorocznych i dwuletnich. W czasie 
kwitnienia kwiatostany są początkowo kontra-
stowe, zielono-czerwone, a ostatecznie fiole-
towo-czerwone lub różowe w zależności od pH 
gleby.  Wymaga  zimowego  zabezpieczenia.

PBR60-615    Hortensja ogrodowa Hi Fire

34-213    Powojnik Blue Cotillion
(Clematis). Piękna nowość o dużych, do 22 cm, 
półpełnych kwiatach, które wiosną obficie po-
krywają roślinę. Latem rozwijające się kwiaty są 
nieco mniejsze i pojedyncze. Łatwy w uprawie, 
preferuje  miejsca  słoneczne.

 34-082 / 1 roślina / 28,10 zł 
Kielisznik bluszczowaty Flore Pleno

 60-723 / 1 roślina / 17,40 zł 
Żarnowiec Red Lion

 34-213 / 1 roślina / 37,00 zł 
Powojnik Blue Cotillion

 60-488 / 1 roślina / 16,50 zł / 14,80 zł 
Bez omszony Miss Kim

 60-616 / 1 roślina / 37,30 zł 
Hortensja dębolistna Sike's Dwarf

 60-615 / 1 roślina / 33,50 zł 

PBRHortensja ogrodowa Hi Fire

 60-566 / 1 roślina / 31,10 zł 
Budleja Wisteria Lane®

2-3 m VII-IX

1,5 m IV-V

1,5-2 m V-VIII, IX 1,2-1,5 m V-VI

1 m VII-IX

1 m VI-X

(Buddleja davidii). Nietypowa, nowa 
odmiana o malowniczo przewiesza-
jących się kwiatach, co sprawia, że są 
podobne do kwiatów wisterii. Wyróż-
nia się wśród innych odmian zwartym 
pokrojem. Kwiaty pięknie pachną i 
przyciągają mnóstwo motyli. Warto 
okryć  na  zimę  nasadę  krzewu.

60-566    Budleja Wisteria Lane

1-1,2 m VII-IX

®

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 16,50 zł
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(Cytisus). Krzew o miotlastym pokroju i wznie-
sionych, rozgałęzionych pędach. Kwitnie bardzo 
obficie. Wiosną pędy są wręcz oblepione deko-
racyjnymi, trójkolorowymi, motylkowatymi kwia-
tami. Doskonały na słoneczne stanowiska z  mało  
żyzną  glebą.

60-603    Żarnowiec Goldfinch

(Clematis). Duże, 14-16 cm, pojedyncze, bordowe 
kwiaty w trakcie otwierania się, mają zwinięte w 
rulon płatki, co daje niesamowity efekt i ładny 
kontrast  ze  srebrzystym  spodem.

34-214    Powojnik Polonia Restituta

 60-483 / 1 roślina / 37,00 zł 

PBRHortensja bukietowa Vanille Fraise
 60-721 / 1 roślina / 37,30 zł 

Hibiskus syryjski Flower Tower Ruby®

 60-603 / 1 roślina / 17,50 zł 
Żarnowiec Goldfinch

 60-720 / 1 roślina / 16,50 zł / 14,80 zł 
Wajgela Looymansii Aurea

 34-214 / 1 roślina / 37,00 zł 
Powojnik Polonia Restituta

 34-030 / 1 roślina / 28,10 zł 
Rdestówka Auberta

 60-724 / 1 roślina / 29,80 zł 

PBRBudleja Sugar Plum

1,5 m IV-V

60-720    Wajgela Looymansii Aurea
(Weigela). Odmiana ceniona za dwubarwne liście 
i obfite kwitnienie, w czasie którego wygląda jak 
piękny bukiet kwiatów w jasnych i ciemnych 
odcieniach różu. Jasnozielone liście zdobi nie-
regularne,  złociste  obrzeżenie.

1,5 m VI-VII

1,5-1,8 m VI-VII, IX

60-721    Hibiskus syryjski Flower Tower Ruby

60-483    Hortensja bukietowa Vanille Fraise

60-724    Budleja Sugar Plum

(Fallopia aubertii). Najszybciej rosnące pnącze 
w naszym klimacie. Rocznie przyrasta do 6 m. 
Od VIII do X obsypuje się drobnymi, białymi kwia-
tami.  Idealna  roślina  maskująca.

(Buddleja). Wyjątkowa odmiana, która tworzy 
jedne z największych kwiatostanów. Ama-
rantowo-fioletowe, pachnące kwiaty zebrane są 
w ogromne, nawet do 40 cm, wąskie kwiato-
stany atrakcyjne dla motyli. Młode rośliny warto 
okryć  na  zimę.

(Hibiscus syriacus). Odmiana polecana do małych 
ogrodów ze względu na wyjątkowo smukły, 
kolumnowy pokrój. Ciemnoczerwone, półpełne 
kwiaty wabią motyle i pszczoły. Zalecamy okry-
cie  na  zimę  młodych  roślin.

(Hydrangea paniculata). Jest jedną z najładniej-
szych odmian hortensji. Kwiatostany początko-
wo białe, w czasie kwitnienia zmieniają kolor na 
różowy, a następnie na karminowy. Odmiana 
łatwa  w  uprawie  i  bardzo  odporna  na  mróz.

34-030    Rdestówka Auberta    

3 m VII-X

10-15 m VIII-X

2 m VI-X

PBR

PBR

1,5 m VII-X

®

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 16,50 zł
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60-728    Kalmia Black Eye
(Kalmia latifolia). Obficie kwitnący, zimozielony, mrozoodporny krzew o 
zwartym, kompaktowym pokroju. Bordowe kwiaty z pięknie kontrastu-
jącym, białym pierścieniem mają średnicę 3 cm i są zebrane w efektowne, 
wiechowate  kwiatostany.

 60-529 / 1 roślina / 37,00 zł 

PBRBez czarny Black Lace

 34-211 / 1 roślina / 37,00 zł 
Powojnik Królowa Bona

 60-728 / 1 roślina / 25,60 zł / 23,00 zł 
Kalmia Black Eye

 60-729 / 1 roślina / 32,30 zł 
Wajgela All Summer Peach

 60-617 / 1 roślina / 37,00 zł 
Hortensja bukietowa Polestar® 34-034 / 1 roślina / 37,00 zł 

Milin Flamenco

2-3 m V-VI

1,5-2 m VI-VII, IX

34-034    Milin Flamenco

(Weigela). Niski, rozłożysty, bardzo 
obficie kwitnący krzew. Największą 
ozdobą są kwiaty w pastelowym 
kolorze, które pojawiają się w V 
i utrzymują przez całe lato. Nowa, 
rzadko spotykana odmiana, pole-
cana także do uprawy w pojem-
nikach.

60-729    Wajgela All Summer
                   Peach

(Campsis radicans). Pnącze o silnym 
wzroście i atrakcyjnych kwiatach. 
Najlepiej kwitnie na stanowiskach 
ciepłych, nasłonecznionych, osło-
niętych. Wspina się przy pomocy 
korzeni czepnych, ale w młodości 
wymaga  podwiązywania.

(Hydrangea paniculata). Miniatu-
rowa hortensja o kompaktowym 
pokroju i bardzo obfitym, widowis-
kowym kwitnieniu. Ażurowe kwia-
tostany przybierają barwy: białą, 
kremową, pistacjową i jasnoróżo-
wą. Przepiękna ozdoba rabat i po-
jemników.

60-617    Hortensja bukietowa
                  Polestar

60 cm VI-IX

6-10 m VII-IX

®

PBR

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 25,60 zł

60-529    Bez czarny 
                   Black Lace

34-211    Powojnik Królowa
                   Bona

(Sambucus nigra). Powcinane, 
purpurowe liście tworzą deli-
katne, ażurowe tło dla kwia-
tów zebranych w pachnące 
baldachy. Purpurowofioletowe, 
soczyste owoce są jadalne i na-
dają się na przetwory. Krzew 
niewymagający, odporny na 
susze  i  zanieczyszczenia.

(Clematis). Wiosną pnącze buj-
nie pokrywają pełne, efekto-
wne, fioletowopurpurowe z 
purpurową pręgą kwiaty, które 
latem są półpełne, a czasem po-
jedyncze. Dobrze rośnie w miej-
scach  słonecznych.

80 cm V-IX

80 cm V-VI
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60-725    Budleja Butterfly Candy Little Pink 

(Buddleja). Nowa, przepiękna grupa budlei o kom-
paktowym pokroju. Niewysokie krzewy kwitną 
bardzo obficie, długimi, okazałymi, w intensyw-
nych kolorach, pachnącymi kwiatostanami, 
które przyciągają pszczoły i motyle. Młode 
rośliny  warto  okryć  na  zimę.

60-727    Budleja Butterfly Candy Little Purple
60-726    Budleja Butterfly Candy Little Ruby

(Chaenomeles superba). Krzew o pokładających 
się, ciernistych pędach. Tworzy bardzo duże, 
pojedyncze i podwójne, szkarłatnoczerwone 
kwiaty. Jesienią pędy są oblepione twardymi, 
złocistymi owocami, które można wykorzysty-
wać  na  nalewki  i  konfitury. 

60-183    Pigwowiec Nicoline

(Caryopteris). Nowa odmiana ceniona za kom-
paktowy pokrój, długi okres kwitnienia i inten-
sywny kolor kwiatów. Latem krzew pokrywa 
błękitna mgiełka pachnących kwiatów będących 
oazą dla pszczół i motyli. Warto na zimę okryć 
nasadę  krzewu.

34-005    Powojnik Nelly Moser
(Clematis). Stara, piękna, pasiasta odmiana o du-
żych kwiatach. Kwitnie obficie w maju i czerwcu 
oraz ponownie, choć już słabiej, od lipca do wrześ-
nia.

60-722    Barbula Grand Bleu

 60-727 / 1 roślina / 37,90 zł 
Budleja Butterfly Candy Little Purple®

®
®

®
 60-725 / 1 roślina / 37,90 zł 

Budleja Butterfly Candy Little Pink®
 60-726 / 1 roślina / 37,90 zł 

Budleja Butterfly Candy Little Ruby®

 60-183 / 1 roślina / 16,10 zł 
Pigwowiec Nicoline

 34-005 / 1 roślina / 37,00 zł 
Powojnik Nelly Moser

2-3 m V-VI, VII-IX

1 m IV-V

 60-722 / 1 roślina / 29,10 zł / 26,10 zł 
Barbula Grand Bleu®

(Hydrangea macrophylla). Niezwykle piękna od-
miana, która przyciąga uwagę dużymi, koron-
kowymi kwiatostanami z gwiaździstymi, podwój-
nymi kwiatami. Ma kompaktowy, wyprostowany 
wzrost. Kwitnie przez długi czas, zarówno na 
pędach jednorocznych jak i na dwuletnich, co 
daje gwarancję corocznego, obfitego kwitnienia,  
pomimo  mroźnych  zim.

60-602    Hortensja ogrodowa Doppio Rosa

80 cm VI-X

 60-602 / 1 roślina / 35,00 zł 
Hortensja ogrodowa Doppio Rosa®

1 m VI-X

®

®

60 cm VIII-IX

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 29,10 zł



70-700    Czereśnia Techlovan
Drzewo rośnie średnio silnie, wcześnie wchodzi 
w okres owocowania, owocuje obficie i regularnie. 
Bardzo duże, ciemnoczerwone owoce dojrzewa-
ją w końcu VI i na początku VII. Mają dość twar-
dy,  czerwony,  soczysty,  pyszny  miąższ.

Odmiana bardzo plenna, z jednego krzewu na 
przełomie VII i VIII zebrać można od 4-8 kg, du-
żych, do 2 cm średnicy, wyrównanych owoców. 
Są one wyjątkowo smaczne, aromatyczne, jędrne 
i słodkie. Mają mocną skórkę, dlatego nadają się 
do długiego przechowywania w lodówce i do 
mrożenia.

70-269    Winorośl Iza Zaliwska

70-604    Agrest Niesłuchowski

70-370    Poziomka Regina

Bardzo wczesna, deserowa odmiana, dojrzewa 
w drugiej połowie VIII. Jest odporna na choroby 
i całkowicie mrozoodporna. Tworzy duże, śred-
nio zwarte grona. Owoce średniej wielkości, 
zielono-żółte,  bardzo  słodkie.

Jedna z najwcześniejszych odmian, owocuje 
bardzo obficie już na początku VII. Jest odporna 
na mączniaka agrestu. Wzniesione pędy ułatwiają 
zbiór owoców. Dojrzałe owoce są atrakcyjne, 
ciemnoczerwone, duże, o gładkiej, błyszczącej 
skórce,  bardzo  smaczne.

Odmiana o silnym wzroście, bardzo plenna, nie 
wytwarza rozłogów. Owoce są aromatyczne, 
intensywnie czerwone, dwukrotnie większe niż 
u innych odmian, smakiem i aromatem przypo-
minają  leśną  poziomkę. 

PBR70-658    Borówka wysoka Draper
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70-483    Porzeczka Biała z Juterbog
Jedna z najcenniejszych, deserowych odmian po-
rzeczki. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, 
plonuje obficie. Grona długie i zwarte, łatwe do 
zbioru ręcznego. Dojrzewają w II połowie VII. 
Miąższ słodko-kwaśny, delikatny w smaku, 
smaczny.

 70-658 / 1 roślina / 37,50 zł 

PBRBorówka wysoka Draper

 70-649 / 1 roślina / 20,20 zł 
Malina powtarzająca Delniwa®

 70-700 / 1 roślina / 39,90 zł 
Czereśnia Techlovan®

 70-269 / 1 roślina / 37,00 zł 
Winorośl Iza Zaliwska

 70-370 / 1 roślina / 6,20 zł 
Poziomka Regina

 70-604 / 1 roślina / 13,90 zł 
Agrest Niesłuchowski

 70-483 / 1 roślina / 15,60 zł / 14,00 zł 
Porzeczka Biała z Juterbog

Rewelacyjna, nowa odmiana mało podatna na 
szkodniki i choroby malin. Bardzo duże, ok. 6 g, 
wysokiej jakości, jędrne, słodkie, pyszne owoce 
nie tracą smaku wraz ze spadkiem temperatury 
późną jesienią. Zaczynają dojrzewać na pędach 
jednorocznych końcem VII, a na dwuletnich 
w  pierwszej  połowie  VII.

70-649    Malina powtarzająca Delniwa®

®

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 15,60 zł
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Zimowa, deserowa odmiana przydatna także na 
przetwory. Drzewo owocuje corocznie i obficie. 
Średniej wielkości, czerwone jabłka dojrzałość 
zbiorczą osiągają w X, a konsumpcyjną w XII, przed 
zbiorem nie opadają. Białokremowy miąższ jest 
kruchy,  soczysty,  trochę  kwaskowaty,  smaczny.

70-702    Jabłoń Empire

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

70-422    Śliwa Węgierka Zwykła
Stara, późna, bardzo ceniona odmiana. Drzewo 
rośnie średnio silnie, owocuje regularnie i ob-
ficie. Złotożółty, jędrny, soczysty, słodki miąższ 
łatwo odchodzi od pestki. Owoce pyszne jako 
deserowe są też doskonałe na przetwory, po-
widła, do zalewy octowej, do gotowania i pie-
czenia.  Dojrzewają  od  poł.  IX.

70-426    Truskawka Alioth
Polska, średniowczesna odmiana, którą cechuje 
ogromna plenność. Bardzo duże, niezwykle 
smaczne, deserowe owoce są doskonałe do 
spożycia na surowo i na przetwory. Wyróżnia się 
wysoką odpornością na choroby, owoce są mało 
podatne  na  szarą  pleśń.

70-211    Truskawka Ananas
Truskawka ananasowa ma białe, nieduże, 2,5 cm owoce 
dojrzewające od VI do VIII. Miąższ jest biały, słodki, w 
smaku przypominający ananasa. Nadaje się do ekolo-
gicznej uprawy, ponieważ wykazuje wysoką odporność 
na  choroby  i  szkodniki.

Jest odmianą bardzo plenną, odporną na szkodniki, 
choroby i mróz. Dorasta do 1,5 m. Duże, słodko orzeź-
wiające owoce doskonałe na soki, dżemy i nalewki 
można zbierać stopniowo. Długo utrzymują się na 
krzewie.  Pora  dojrzewania  VIII-X.

70-564    Aronia Viking

Odmiana bardzo plenna, wzrost silny, płożące pędy 
osiągają 1,5 m. Duże, 2 cm owoce zawierają 
witaminy A, B, C, E, działają prozdrowotnie, można 
je suszyć, zamrażać, wykorzystać na dżemy, kon-
fitury  do  mięs  i  nalewki.  Zbiór  owoców  IX-X.

70-345    Żurawina wielkoowocowa Pilgrim

 70-564 / 1 roślina / 17,70 zł / 15,90 zł 
Aronia Viking

 70-432 / 1 roślina / 15,80 zł 
Malina powtarzająca Polka®

 70-211 / 1 op. / 5 szt. / 31,20 zł 
Truskawka Ananas

 70-702 / 1 roślina / 39,90 zł 
Jabłoń Empire

 70-422 / 1 roślina / 39,90 zł 
Śliwa Węgierka Zwykła

 70-345 / 1 roślina / 14,80 zł 
Żurawina wielkoowocowa Pilgrim

 70-426 / 1 op. / 5 szt. / 31,20 zł 
Truskawka Alioth

®

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 17,70 zł
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Jedna z najcenniejszych, wielkoowocowych od-
mian polecana do uprawy w całym kraju. Owoce 
wyjątkowo duże, o średnicy ponad 2 cm, smacz-
ne, jędrne, aromatyczne. Krzew rośnie do 1,5 m. 
Jest odporny na mrozy. Pora dojrzewania poł. 
VII  -  poł.  VIII.

Nowa, letnia odmiana deserowa. Ma długi okres 
zbioru. Owocuje bardzo obficie na pędach dwu-
letnich. 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.

70-459    Borówka wysoka Bonus

70-629    Malina Przehyba

Wczesna odmiana deserowa o silnym wzroście 
i zwartym pokroju. Jest odporna na rdzę wej-
mutkowo-porzeczkową. Plonuje regularnie i ob-
ficie. Tworzy bardzo długie grona. Owoce duże, 
smaczne, słodkie, dobre do bezpośredniego spo-
życia i na przetwory. Pora dojrzewania: II dekada  
VII.

70-482    Porzeczka Gofert

70-703    Migdałowiec jadalny
(Prunus dulcis). Krzew lub małe drzewko, które 
kwitnie wcześnie pachnącymi kwiatami jeszcze 
przed rozwojem liści. Lepiej owocuje w obecności 
zapylacza, innego migdałowca lub brzoskwini. 
Owocami są spore, twarde orzechy, wewnątrz 
których znajduje się jadalna pestka w migdało-
wym kształcie, w smaku przypominająca orzech 
laskowy z migdałową nutą. Dojrzewają na prze-
łomie IX i X. Wymaga słonecznego, osłoniętego  
od  wiatru  stanowiska  i  zimowego  okrycia.

Odmiana średniowczesna, deserowa, dobra do 
uprawy na słabych glebach. Odporna na wio-
senne przymrozki, zalecana do uprawy w rejo-
nach o ostrych zimach. Owoce duże, smaczne, 
słodkie.

70-678    Winorośl Reliance

70-349    Truskawka Korona

Odmiana polecana do uprawy ze względu na 
atrakcyjne owoce, jak również wytrzymałość na 
choroby i mróz. Owoce deserowe, bezpestkowe, 
różowo-czerwone, smaczne, słodkie z truskaw-
kowym aromatem; dojrzewają w pierwszej po-
łowie  IX.

 70-703 / 1 roślina / 49,90 zł 
Migdałowiec jadalny

 70-678 / 1 roślina / 37,00 zł 
Winorośl Reliance

 70-349 / 1 op. / 5 szt. / 31,20 zł 
Truskawka Korona

 70-629 / 1 roślina / 17,90 zł 
Malina Przehyba®

 70-459 / 1 roślina / 36,00 zł 
Borówka wysoka Bonus

 70-482 / 1 roślina / 14,70 zł 
Porzeczka Gofert®

®

®
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70-479    Malina Glen Ample
Cechuje ją niezwykle plenne owocowanie. Owo-
ce dojrzewające na przełomie VI i VII są duże, 
jędrne, bardzo smaczne, dobre do zamrażania. 
Odporne na gnicie, nie opadają po deszczu. Pędy 
bezkolcowe, sztywne, odporne na choroby grzy-
bowe.

70-701    Leszczyna Syrena
Polska odmiana, która oprócz walorów dekora-
cyjnych, ciemnoczerwonych liści i czerwonawych 
kotków tworzy bardzo smaczne owoce. Śred-
niej wielkości, podłużne orzechy ściśle wypeł-
niają skorupkę i mają wyśmienity, słodkawy smak.  
Dojrzewają  w  II  połowie  IX.

Aromatyczne, czerwone owoce pojawiają się na 
roślinie matecznej i na długich, do 1,5 m, wiszą-
cych rozłogach. Owocowanie trwa do przymroz-
ków. Odmiana sprawdza się w wiszących do-
nicach i skrzynkach. W gruncie tworzy zwarty 
kobierzec.

Owoce o kremowej barwie mają wyjątkowe wa-
lory smakowe. Są smaczne, słodkie, bardzo aro-
matyczne. Zbiór zaczyna się od VI i trwa do końca  
IX.  Odmiana  nie  jest  podatna  na  choroby.

70-358    Poziomka Yellow Wonder

70-503    Poziomka wisząca Attila

70-220    Truskawka Kent
Odmiana deserowa, wczesna. Wyróżnia się wy-
soką plennością i atrakcyjnymi, dużymi, błyszczą-
cymi owocami. Owoce bardzo smaczne, jasno-
czerwone, dobrze znoszące długi transport.  
Nadaje się do uprawy polowej oraz przyspieszo-
nej  pod  osłonami.  Zbiór  owoców  początek  VI.

70-260    Grusza Faworytka
Stara, najcenniejsza, deserowa odmiana letnia, na-
zywana słusznie królową gruszek letnich. Duże 
owoce dojrzewają w połowie VIII. Miąższ soczy-
sty, winno-słodki, wyjątkowo smaczny. Drzewo  
rośnie  silnie,  owocuje  corocznie  i  obficie.

 70-260 / 1 roślina / 39,90 zł 
Grusza Faworytka

 70-358 / 1 roślina / 6,20 zł 
Poziomka Yellow Wonder

 70-479 / 1 roślina / 20,20 zł 
Malina Glen Ample®

 70-701 / 1 roślina / 37,00 zł 
Leszczyna Syrena

 70-698 / 1 roślina / 19,10 zł 

PBRJeżyna bezkolcowa Navaho

 70-220 / 1 op. / 5 szt. / 31,20 zł 
Truskawka Kent

 70-503 / 1 roślina / 8,30 zł / 7,40 zł 
Poziomka wisząca Attila

PBR70-698    Jeżyna bezkolcowa Navaho
Bezkolcowa odmiana dorastająca do 2-3 m, o wy-
prostowanym pokroju i mocnych grubych, sztyw-
nych pędach. Duże, słodko-kwastowate, bardzo 
smaczne owoce dojrzewają sukcesywnie na prze-
łomie VII i VIII, dobrze dojrzewają także w pół-
cieniu.

®

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 8,30 zł



 70-697 / 1 roślina / 30,50 zł 

PBRJeżyna bezkolcowa Dima
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Odmiana bardzo plenna, średniowczesna. Pole-
cana ze względu na wysokie plonowanie i od-
porność na choroby. Owoce średnie i duże, o dużej 
zawartości wit. C i barwników antocyjanowych. 
Krzew  odporny  na  choroby.

70-509    Porzeczka Ruben
 70-696 / 1 op. / 5 szt. / 31,20 zł 

Truskawka Aromat

 70-509 / 1 roślina / 15,60 zł / 14,00 zł 
Porzeczka Ruben®

 70-627 / 1 roślina / 15,80 zł 
Malina powtarzająca Polonez®

 70-491 / 1 roślina / 36,00 zł 
Borówka wysoka Hannah's Choice

 70-699 / 1 roślina / 19,10 zł 
Minikiwi Zakarpacie

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.

70-627    Malina powtarzająca Polonez

PBR70-697    Jeżyna bezkolcowa Dima 

Średniowczesna, dojrzewająca w czerwcu, bardzo plenna odmiana. Dłu-
gie, mocne kwiatostany eksponują owoce i ułatwiają zbiór. Owoce są duże, 
a z pierwszych zbiorów bardzo duże, mają soczysty, smakowity, bardzo 
aromatyczny  miąższ.

Wczesna, bezkolcowa, karłowa, odmiana idealna do małego ogrodu.  
Można ją uprawiać w donicach na tarasie czy balkonie. Średniej wielkości 
owoce dojrzewają w poł. VII na pędach dwuletnich i wyróżniają się inten-
sywnym  smakiem.

70-699    Minikiwi Zakarpacie
Silnie i szybko rosnące, mrozoodporne, samopylne pnącze, które owocuje 
bez zapylacza. Duże, 75-80 g, podłużne, cylindryczne, owłosione owoce 
dojrzewają w X. Miąższ jest słodki, bardzo smaczny.  Rośliny rozpoczynają 
owocowanie w 3-4 roku od posadzenia. Najlepiej rośnie i owocuje na sta-
nowisku  słonecznym.

70-491    Borówka wysoka Hannah's Choice
Odmiana wczesna, zbiór owoców zaczyna się już na początku VII.  Owoce 
dojrzewają równomiernie, są duże, kuliste, jędrne, bardzo słodkie. Odmia-
na ceniona ze względu na długi okres przechowywania. Krzew dorasta do 
2  m,  jest  odporny  na  mróz  i  choroby.

70-696    Truskawka Aromat

®

najniższa cena z ostatnich 30 dni*: 15,60 zł

®

5-6 m V-VI




